


Spelplezier
Impuls boven concept

Paul De Bruyne



Inhoudsopgave

Opmaat 1

Inleiding 2

Boet, de dromenvanger 4

Rokersbeen 10

De voetbalcoach 72

Gezicht en masker 92

Aan het kampvuur 108

Epiloog 113



Opmaat

ik had het lang niet in de gaten

ik dacht, ik modder maar wat aan

’t gaat niet vooruit

dit is geen koers

ik geef geen richting

wie heeft hier eigenlijk iets aan?

ik had het lang niet in de gaten

dat in het richtingloos getrappel

een soort van wandelweg moet zijn ontstaan

waarop veel voeten zijn gaan lopen

die na een tijd een eigen afslag kozen

you go your own way I go mine

ik had het lang niet in de gaten

en nu ik weet

te vroeg? te laat? precies op tijd?

wat neergeschreven staat

in bovenstaande strofen

is er geen keus

ik wandel weg

dat moet

eens kruisen onze wegen

in ’t echt of in ’t alsof

dan is er tijd voor weemoed

1
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Het eerste script dat ik geselecteerd heb, Boet, de dromenvanger, is bedoeld voor 

kinderen van 10 tot 12 jaar. Ik heb niet zo vaak voor kinderen gewerkt. Maar hun 

reacties, waarin diepgang en oppervlakkigheid niet elkaars tegendeel maar elkaars 

randvoorwaarde zijn, waren een genot om naar te luisteren.

Rokersbeen heb ik gemaakt naar aanleiding van de dood van mijn vader. Het was 

een meditatie over aftakeling, therapeutische hardnekkigheid en sterven. Het was 

een poging om een oude vertelcultuur te koppelen aan een meer hedendaagse 

dramaturgie. Ik heb het drie keer geregisseerd. In Eindhoven in de kapel, in Tilburg 

bij het ochtendgloren in de Muzentuin en in CS04. Zo is het een van de hoekstenen 

geworden van mijn regiewerk op school.

De voetbalcoach is een hommage aan mijn belangrijkste toneelmentor, Samuel 

Beckett. Het is een variatie (in ritmiek, personagevorming, plotontwikkeling) op zijn 

prozawerk.

Het foto-essay reflecteert op een aspect van mijn regiewerk. In Gezicht en masker  

kijk ik, aan de hand van foto’s van Rob ten Broek, naar de manier waarop ik - zonder 

een doortimmerd plan, concept of veel gepieker - een ontwikkeling heb doorgemaakt 

bij het vormgeven van het gelaat en het gebruik van maskers. En wat dat zegt over de 

betekenissen die ik probeer te creëren.

In een dialoog met Ad, Aan het kampvuur en in een Epiloog neem ik afscheid van de 

school.

En tot slot volgt er nu een magistrale paragraaf waarin de schoolschaalmaximalisering,    

bewijslastcriminalisering, cliëntgerichtheidsdebilisering, organisatieorganigram-

fetishering, interdisciplinariteitsmystificering,  overlegdictatorialisering, 

lelijkewoordendiarreeïsering, en tutti quanti in het kunstonderwijs op een onthutsende 

manier in zijn hemd wordt gezet (maar wat gebeurt er nu? oeps, de inkt is op).

Inleiding
 

Op 5 mei 2021 ga ik met pensioen. Naar aanleiding daarvan mag ik een aantal scripts 

publiceren die ik voor studenten heb geschreven. Wat een heerlijk cadeau. 

Laten we beginnen bij het begin en bij het belangrijkste: het dankwoord.

Dat woord is in de eerste plaats voor Ad Overweel. Hij richtte een schooltje (zijn 

woorden) op vanuit een diepe onvrede met de sleetse, zelfgenoegzame manieren 

van doen in de gevestigde theaterscholen. Hij was geen man van gekanker, maar de 

schepper van iets nieuws.

Er bestaat geen enkele twijfel in mijn hoofd dat het Ad was die me binnenhaalde in de 

school. Hij was ook de ja-zegger tegen mijn switch van dramaturg naar theatermaker, 

van docent naar lector en terug. Voor alles was hij het die oprecht geïnteresseerd was 

in wat en hoe ik schreef, ontwierp, regisseerde. 

Ik heb van Ad geleerd dat het kunstonderwijs bestaat in een liefdesrelatie (de zorg; de 

kennisuitwisseling; de intimiteit) tussen docent en student. Als dat niet aan de hand is, 

bestaat er geen kunstonderwijs als plek voor creatie en artistiek-pedagogische groei. 

Zijn visie was de basisvoorwaarde waardoor ik zoveel heb kunnen leren van studenten. 

Velen voelden zich uitgedaagd om mij te scholen, omdat ze me graag hadden. Ik heb 

ervan genoten. Dank.

In de school was er dikwijls plaats voor samenwerking met collega’s in de 

repetitieruimte. Die samenwerkingen waren altijd inspirerend, vrij en amicaal.  

Veel veel dank daarvoor.

In dit boekje staan teksten die een weerslag zijn van mijn werk. Ik heb altijd veel 

moeite gedaan om een dubbele weg te bewandelen: toneel maken en erover 

reflecteren. Dat weerspiegelt zich in de keuze van de teksten. Ik heb in de loop van de 

jaren dankzij de school de grondtoon van mijn verbeelding leren kennen: realisme met 

een licht groteske hoek af. Gedreven door ritme: pulse boven beat. Gedreven door 

muzikaliteit: contrapunt boven harmonie. En voor alles, een verbeelding gedreven 

door impuls boven concept. 
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Boet, de dromenvanger

2001

Een verhaal voor een acteur met muziek van Kraftwerk, Autobahn 

(Boet zit in een maanstoel. Hij grijpt twee keer een imaginaire kruik beet die voorbij 

lijkt te vliegen, hij doet het deksel eraf, kijkt erin, is ontgoocheld en gooit het ding 

weer de ruimte in.) Het leuke aan het beroep van dromenvanger is (hij grijpt een kruik, 

kijkt, laat vliegen) dat je een slechte droom nooit hoeft te bewaren. Hopla, Je gooit 

hem zo weer de kosmos in. Geen kunst. Dat doet me trouwens denken aan die keer 

dat de reuzenslang voorbijvloog en de weg vroeg naar Plopsaland. Zal ik die eens 

vertellen?

 

Boet grijpt een nieuwe kruik. Doet voorzichtig open. Ssspannend.  

Kraftwerk, Mitternacht

 
Hé dit lijkt wel een vis.

Vis, vis. Ik ben helemaal geen vis, stom manneke. Doe je ogen eens open, halfblinde 
karamellenkwekerkoelie. Ik ben het riddertje dat rijdt op de rug van de mooiste 
melodietjes als zat ik op een prachtig paard. Ik ben helemaal gekleed in een 
schitterend zilveren harnas. Ik heb een grote knots in mijn hand, die ik heel gevaarlijk 
rondzwaai.

Ah ja?

Ah ja! Zei het riddertje, die niet snel uit zijn lood te slaan was. Ah Ja!. En misschien kun 
je mij helpen, Boet. Boet, heb ik mij laten vertellen, dromenvanger Boet, weet overal 
raad op. Is dat zo?

Misschien, misschien is hier wel een slaatje uit te slaan. 

Ik zoek de diepe donkere grot waar de prinses met heel weinig kleren aan, 
vastgebonden staat aan een grote paal, met een ijzeren band rond haar nek.

Een mooie prinses?

Een zeer mooie prinses. Met vreselijke touwen die in haar polsen snijden en een kanjer 
van een spin op haar neus. Ze wordt bewaakt door een draak die haar bespiedt,  
die haar kwelt. Een draak die slijm kotst en stinkt als een riool. Weet jij waar die diepe 
donkere grot is? Ik wil de prinses verlossen ...

Einde van het muziekje

Ik zou het niet zo onmiddellijk weten, alhoewel ... maar ...

Dan verlies ik mijn tijd, stomme spinaziesoeppygmee! 

En weg was hij.

Wat er allemaal niet ronddwarrelt in dromenland. Je houdt het niet voor mogelijk!

Niets leuks gevangen, vroeg mijn vrouw, toen ik weer thuiskwam.

Helemaal niet, loog ik, en ik haalde mijn triestigste gezicht tevoorschijn. Alleen maar 
steentjes gezien en meteorietenstof. Geen gekke droom te bekennen. Zelfs geen 
vallende ster in de verte. Het was alweer een oeroeroer (geeuw) saaie nacht. Net als 
elke andere.

0 mijn bolleke, mijn zoetje, mijn suikersukkelspinnetje. Kom eens bij mij dat ik je eens 
goed masseer, lieve woordjes zeg, honingzoete broodjes bak en fluit speel zoals 
alleen ik dat kan.

Voilà. Zara was er weer ingetrapt. Als ik doe alsof ik mij slecht voel, denkt zij dat het 
haar schuld is. En doet ze alles om het mij naar de zin te maken. Dat is stom natuurlijk! 
Maar wel handig voor mij. Haar koekjes en haar fluitspel ... olala!

Boet gaat lekker in de maanstoel liggen. Hij gaat weer droomkruiken liggen vissen. 

Wachten. Vliegende droomkruik opendoen, sluiten, weggooien, wachten

Dat doet me trouwens denken aan die keer dat de reuzenslang voorbijvloog en de weg 
vroeg naar ...

PAK!

Infaden Kraftwerk, Kometenmelodie 2
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Wie we hier hebben.

Dag Boet.

En ... heb jij de prinses gevonden? 

En heb je haar gered?

Euh ... ja ...

En, en waar is ze nu?

Of toch bijna. Na lang zoeken naderde ik de diepe donkere grot, waar de bijna blote 
prinses zo langzamerhand gek werd omdat niemand haar kwam redden. Die ene spin 
op haar hoofd had vele kindertjes gekregen en die kropen over haar lippen, die kropen 
in haar oren, die benjisprongen vanop het puntje van haar neus. Het was zo eng dat 
de prinses de slijmerige draak smeekte om met zijn tong de spinnen van haar lieflijke 
gezichtje af te likken. Wat die vieze, geile gruwel onmiddellijk en duidelijk met veel 
genoegen deed. lk zat achter een rots te kijken, mijn hart brak en ik kakte een enorme 
drol in mijn harnas. Daarna liet de draak een enorme boer die zo stonk dat de prinses 
misselijk werd, en ze zou gevallen zijn als ze niet stevig met de roestige halsband aan 
de paal was vastgebonden. Maar toen ze haar ogen opensloeg, zat er alweer een dikke 
vette spin op het puntje van haar neus. Gelukkig, en geen moment te vroeg, kwam ik 
toen aanrijden. Ik zette mijn keel wagenwijd open en begon het grote aanvalslied te 
zingen.

Muziek bruusk stoppen

En toen liep de draak van schrik weg, zo snel als zijn logge poten hem dragen konden?!

Nee, zo ging het niet helemaal. Hij gaf me met zijn staart zo’n klap dat ik de ruimte in 
vloog en hier terechtgekomen ben.

Je moet me helpen, Boet. Alsjeblief!

Tja ...

Alsjeblief, Boet.

Een mooie prinses, naar het schijnt?

Een zeer mooie prinses!

Bijna helemaal bloot?

Bijna helemaal bloot.

Dan kan ik misschien wel iets voor je doen.

Jij bent een goed mens, zei het riddertje.

Ten eerste, zei ik, ben ik geen mens. Ten tweede, goed, dat weet ik nog zo niet. Voor 
wat hoort wat. Ik wil je wel helpen. Op voorwaarde dat ik de prinses het eerst mag 
kussen.

Heb jij een plannetje, vroeg het riddertje bedeesd.

Ik heb een plannetje, zei ik. Natuurlijk had ik er geen, maar wist zo’n stuk opgeblonken 
ijzer veel.

Oké dan, zei de ridder.

Want alleen kon hij de draak toch niet aan. 

Wacht, zei ik, ik haal eerst wat wc-papier. En daar achter dat muurtje kun je je harnas 
even uitdoen.

Kraftwerk, Morgenspaziergang

Bij het krieken van de dag werd de draak wakker met een heerlijke geur in zijn neus. Hij 
opende één oog en wat zag hij?

Hij zag zeven leuke kindertjes voor zijn hol staan - ik had zeven van mijn mooiste 
kindertjes uitgezocht - en ze hadden allemaal een heerlijk versgebakken koekje in de 
hand.  
En ze wenkten naar de draak. Kom draak, volg ons, dan gaan we samen lekker 
ontbijten.

En toen verscheen Zara, die heerlijk op de fluit kan spelen, om de hoek. Volg ons, lieve 
draak, zei ze, moeder Zara heeft lekkere koekjes gebakken.

En terwijl de draak steeds verder van zijn hol werd gelokt, slopen het riddertje en ik 
de grot binnen. Daar stond de beeldschone prinses. Bijna gek van angst en verdriet en 
pijn. En vervolgens - romantiek, romantiek - wou ik de prinses kussen ...

Einde muziekje, zachte kus, ogen toe

Boet, de dromenvanger



8 9
Spelplezier

Maak mij eerst maar eens los, riep de prinses uit, die band rond mijn nek begint nu toch 
wel heel erg te knellen. En trouwens, ik heb het ook verschrikkelijk koud van hier de 
hele tijd zo goed als zonder kleren te staan. Ga maar eens een deken voor mij halen.

Zo gezegd zo gedaan. Want een boze prinses moet je gehoorzamen. Altijd!!

Het duurde nog een hele tijd voor wij alle knopen los hadden gemaakt en de ijzeren 
band hadden doorgezaagd. Dat was werken. Maar uiteindelijk was het zo ver. Ik sloot 
mijn ogen, tuitte mijn lippen ... en toen kwam Zara binnenstormen.

Zij greep mij bij mijn staart en met een enorme zwaai gooide zij mij weer de ruimte in. 
Opgeruimd staat netjes, zei ze. Kom kinderen, we gaan naar huis. Ik schoot als een 
soort kanonskogel door het net van wel duizend vissende ruimtemannetjes. Helemaal 
tot in mijn luie zetel.

De ridder en de prinses zijn kort nadien getrouwd, denk ik. Maar of ze nu nog samen 
zijn weet ik niet. Om dat te weten, zou het riddertje in zijn vervaarlijk vliegende 
droomkruik nog eens langs moeten komen.

Einde

Boet, de dromenvanger
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Ja, 

ik was mijn vader en ik was mijn zoon,  

ik stelde mezelf vragen 

en heb geantwoord zo goed als ik kon. 

Samuel Beckett
 

Rokersbeen

1997 

Personages  

Vader Oscar Stoffelen (75 jaar, 55 jaar, 40 jaar) 

Zoon Chris Stoffelen (42 jaar, 22 jaar, 7 jaar) 

Dr. Stokmans (chirurg, tussen 50 en 60 jaar)  

Dr. Moniek Dufour (assistent-chirurg, 27 jaar)  

Moeder Stoffelen (53 jaar, 38 jaar) 

Djauk (verteller)  

Koor & Fanfare 

Kleinzoon Stoffelen (enkel stem, 8 jaar)

Decor  

Een constructie tussen een Japans bed en een tafel. Planken met reten ertussen,  

ze vormen geen aaneengesloten vlak, zo’n vijftig centimeter van de grond, daaronder 

lichtbronnen  
 

Koor & Fanfare vormen de achterwand, zittend op een steile tribune 

Koor & Fanfare zijn in rouwkleren gehuld 
 

Er kan een groot filmdoek voor Koor & Fanfare neergelaten worden 

Muziek  

Fanfaremuziek op de wijze van de Balkan
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K:

Wat, Djauk ... 

D:

Zult ge mij vragen ... 

K:

Wat, Djauk, is de essentie waarover dat gij met ons wilt spreken, ook al zijt ge oud en 
versleten? Ook al rollen de woorden niet gemakkelijk meer uit uw mond en zoudt ge 
liever verzuipen in de jenever?

D: 

Awel, zal ik dan antwoorden, awel, de essentie is, dat er geen troost meer is in deze 
wereld. Geen hoop en geen geloof. Behalve in vertelsels. Echte vertelsels. Zoals over 
Mie van Terwest en Gusta Terpentien. Waarom moet ik spreken, vraagt ge mij. Daarom 
moet ik spreken, zeg ik u!

 

Scène I - Het verhaal van Mie van Terwest.1

Koor & Fanfare / verteller Djauk 

Koor & Fanfare gekleed in rouwkledij

Djauk:

Ik weet niet of ge het al gehoord hebt, maar Mie van Terwest is gisteren gestorven.  
En dat is een goede zaak, geloof me. God is barmhartig voor haar geweest.

Koor:

Waarom ... 

D: 

Zult ge me vragen ... 

K:

Waarom Djauk, is dat een goede zaak dat Mie van Terwest gestorven is? Is het niet 
altijd te vroeg als iemand sterft?

D:

Nee, moet ik dan antwoorden. Nee! Het is een goede zaak dat Mie gestorven is. Voor 
Mie is sterven een verlossing geweest. 

K:

Waaraan ... 

D:

Zult ge me vragen ...

K:

Waaraan is Mie gestorven? Was ‘t van een ziekte? Of was het van ouderdom? 

D:

0, zal ik dan antwoorden. De dokters mompelden iets tussen hun tanden van virale 
infecties si en uitdrogingsverschijnselen la. Allemaal flauwekul. Ik zal het subiet 
eens gaan zeggen, waarom Mie dood is. Mie van Terwest is dood omdat ze betoverd 
was door Gusta Terpentien. En ik kan het weten. Ik heb haar de laatste maanden 
verzorgd. Ik heb haar te lijke gelegd. Ze was uitgemergeld tot en met. Ge kondt zonder 
moeite marimba spelen op haar ribben. Ge moest haar vel niet aftrekken om haar te 
gebruiken in de anatomieles op de universiteit. Maar dit terzijde. Ik wil het niet hebben 
over de details, maar over de essentie. 
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V:

Ik kan niet meer.

Z:

Pak me vast. Nee, ik zal u vastpakken onder uw oksels en u een beetje naar boven 
heffen, zo krijg ik u ...

Broek wordt naar beneden geschoven

V:

(zachtjes) Aaah.

Z:

Er waren geen verplegers genoeg zeiden ze ...

Met een flukse beweging trekt Zoon broek over de voeten. Vader zit weer op bed 

Prachtig. Ik hang uw broek hier in de kast. Ge ziet ze goed van in het bed. Vergeet ze 
niet aan te doen als ge naar huis komt. 

V:

Bedankt. Bedankt.

Z:

Ge zult niet lang moeten wachten.

V:

Daar ben ik blij om.

Kousen worden heel voorzichtig uitgetrokken. De tenen van de linkervoet zijn helemaal 

zwart geschilderd

(pijnkreet) Ah! Mijn teen!

Scène II - Aankomst

Vader, 75 jaar oud / Zoon, 42 jaar oud / later Dr. Dufour 

Ziekenhuiskamer. Zoon heeft koffer mee

Zoon:

We hebben alles mee. Pyjama’s, ondergoed, scheerapparaat, kousen, kamerjas, 
zakdoeken, tandenborstel.

Vader:

Ik zal mijn tanden maar al uitdoen. 

Z:

‘k Zie geen glas. Weet ge wat. ‘k Zal ze voorlopig bij mij houden. (steekt ze in de zak 
van zijn jas) De verpleger heeft gevraagd om u al om te kleden. We kunnen hier alles 
in de kast kwijt.

V:

Ik ben al moe.

Z:

Ga hier maar op de rand van het bed zitten. Voorzichtig. Ik zal eerst uw schoenen 
uitdoen. Die zet ik onderin de kast.

De schoenen, waarvan de veters niet geknoopt zijn, worden heel voorzichtig 

uitgetrokken. Dan de trui

Eerst de linkerarm voorzichtig en nu de rechterarm voilá. Ik leg de trui hier in de kast. 
En nu de broek.

V:

Moeilijk.

Z:

Eerst uw linkerbeen. Hef uw kont eens op.
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V:

Wie is dat nu weer? Ge moet hier zo hard niet roepen. 

Z:

Als de operatie gelukt is, gaan we die trappist in één geut door ons keelgat gieten.

V:

En als ze niet gelukt is ... ook. Ik ben bang Chris.

Z:

Vanavond is alles voorbij.

V:

Ik heb het niet voor die mannen.

Dufour op. Het is de assistent-chirurg. Zij heeft een operatiejak bij zich. Ze doet vaders 

hemdje en slip uit, en jak aan. Tussendoor kletst ze de tijd vol, zoals verpleegsters dat 

in dergelijke situatie plegen te doen. Er is een natuurlijk gemak in de verhouding tussen 

Dufour en de zwijgende zoon

D:

Zo mijnheer Stoffelen. Zijn we er klaar voor? Bijna wel hé. Ik ben dokter Dufour.  
De assistent van dokter Stokmans.

Doet hemdje en slip uit en operatiejak aan

En ik kom eventjes helpen. We hebben personeelstekort. Uw hemdje even uitdoen. 
Geneer u niet, ik heb nog mannen gezien. En nu een nieuw hemdeke. Mooi groen, 
vindt ge niet? Maar we zijn bijna klaar zie. Nu heel voorzichtig uw onderbroekske 
uit. Nu gaan we u even in slaap doen, als ge wakker wordt, ligt ge al in de 
postoperatiekamer en voor ge het weet is de pijn in uw been verleden tijd.

V:

Ik ben zo moe.

D:

Dat mag, dat mag.

Z:

Gaat het? ‘t is tijd dat we hier zijn. Ik ben blij dat ge een eenpersoonskamer hebt.

V:

Ik ben bang om in ... om op een hoopken ... 

Z:

Ge moet daar niet bang voor zijn. ‘t Zal nu vooruitgaan. Straks beginnen ze eraan. 

V:

Ja ja.

Z:

En vanavond is alles achter de rug.

V:

Ja ja ja bedankt jongen. (stilte) Hebt ge die trappist mee? 

Z:

Die zou ik niet durven vergeten. 

Haalt flesjes trappist uit reistas

V:

Steek ze goed weg. De dokters moeten dat niet weten.

Z:

Hier in dit hoekje zullen ze niet kijken. 

V:

Die mannen gunnen mij niets. Mijn sigaretten hebben ze me afgepakt. Alla. Daar 
hadden ze nu gelijk in. Maar mijn drank ...

Z:

Duizend bommen en granaten, daar moeten ze afblijven, zoetwatervissers, 
melkmuilen, protoplasmas’s, kannekijkers, mamelouken, basji-bozouken, in 
boterbloemvet gesmoorde weervolven zou kapitein Haddock roepen!

V:

Wie?

Z:

Kapitein Haddock.
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Scène III - Operatie à la Grand Guignol

Vader / Stokmans / Dufour / Koor & Fanfare 

Muziek

1. De majestueuze opkomst

  Koor en fanfare roepen gewijde sfeer op van het grote ritueel 
  Stokmans komt op als een god 
  Operatiekledij aantrekken 
  Apparatuur die eruit ziet als keukenmachinerie wordt zichtbaar 
  Vader komt onder laken te liggen

Mogelijke tekst dient om beeld te ondersteunen:

Rokersbeen1 
Prachtexemplaar  
Claudicatio intermittens  
Arteriosclerose  
Lapidair endotheel  
Perifere vaatlijder  
Zwart! Zwart!! 

2. De operatie

  Benen Vader worden ontbloot 
  Stokmans steekt vampiertanden in en doet de operatie met zijn mond 
  Dufour spuit liters bloed 
  Muziek legt steeds hoger tempo van doktershandelingen op 
   Op het einde van de operatie geven Stokmans en Vader elkaar een lange 

tongzoen 

Z:

Wanneer mogen we komen kijken? 

D:

Vanavond zal hij op intensieve liggen.

Z:

Veel geluk pa. 

V:

Ja, ja.

Zoon zoent Vader 

Zoon af

 

1  Het is goed een medische bron te consulteren om foto’s te bekijken van de ziekte “rokersbeen”.   
De  tenen  (vervolgens de  voet  etc)  worden  zwart,  sterven af, omdat er geen bloeddoorstroming meer is.  
Geen leuk gezicht.
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D:

De operatie was toch wel echt nodig hé ... ik bedoel ...

S:

Wat bedoel je?

D:

Ik bedoel ... Er is in elk geval niets misgegaan. 

S:

We hebben niet het verkeerde been aangepakt. We hebben geen keel opengesneden 
terwijl het om een rokersbeen ging. Er is niets misgegaan. (stilte)

D:

Heb jij ooit wel eens fouten gemaakt ... in het werk ... ik bedoel ... 

S:

Wat bedoel je? Complicaties, bijwerkingen, incidenten, bijna-ongelukken, iatrogene 
schade, of - meestal - externe factoren. Zeer zeker. Maar fouten??

D:

Wij begaan geen missers.

S:

Collega P uit het nabijgelegen A ... 

D:

Die azijnpisser met zijn frigide vrouw en zijn debiele zoon?

S:

Precies. Die zet op een dag een mand op zijn stoep vol pillen, spuiten, verbanden, 
messen, spatels, de hele rataplan. Er stond een bordje bij:

“ Help uzelf 
ik lig op de schelf 
met mijn nieuwe vriendin  
in genezen heb ik geen zin  
Help uzelf 
met uw zweren en puisten en etter 
ik wil nu slechts neuken met mijn nieuwe spetter”

De laatste zin zit slecht in het ritme. Maar daar trok de collega zich niets van aan.  
Dat noem ik een fout.

Mogelijke tekst dient om beeld te ondersteunen:

Afgestorven weefsel  
Coronaire arterieën  
Gangreen 
Invasieve technieken 
Openspalken met een stent. Met een stent!!  
Een snee van meer dan 1 meter 
Dacron! Dacron!!  
We’ve done it again!  

Vader: 

Yeah!!

3. 0pruimen

  Dufour ruimt op 
  Vader krijgt een pamper aan, operatiejak uit, laken op Vader 
  Stokmans steekt een sigaartje op, drinkt een whisky 
  Als Dufour klaar is met het werk kan zij meeroken en meedrinken 
  Men lacht wat / men is uitgeput

 
S:

Schoon beroep. De mensen appreciëren dat niet genoeg.

D:

Vermoeiend.

S:

De volgende keer moeten de twee benen er wel af. Aflopende zaak. Stervend vlees.  
‘t Is niet te doen. ‘t Is niet te doen. Al dat roken, de stress, de cholesterol, ge ziet wat 
ervan komt. Wel schoon werk. Nee?

D:

Schoon werk.

S:

Absoluut. (stilte)
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Scène IV - Het lange wachten op het herstel

Vader / Zoon / Koor & Fanfare 

Zoon op. Maar hij is hier al lang. Komt misschien voor de honderdste keer binnen,  

rookt misschien, maar weet dat dat niet mag

Zoon:

Al zijn pijnen kan ik niet meer oproepen, maar ik herinner me er veel. Veel andere kan 
ik niet kennen, omdat ze geleden werden voor ik geboren werd. Of omdat niemand 
mij er iets over verteld heeft. Of waarschijnlijker, omdat hij er zelf nooit iets over 
verteld heeft aan niemand. Misschien wou hij zijn pijnen zelf vergeten, door er niet aan 
te denken, hoewel me dat onwaarschijnlijk lijkt. De kou onder de blote pannen. De 
natheid bij het roten van het vlas. De pijnlijke doodstrijd van zijn moeder voor hij tien 
was. De pijn om zijn oude vader - meer dan vijftig - te zien hertrouwen met een vrouw 
die niet van hem, het kleine jongetje, zou blijken te houden. Misschien deed hij zijn 
stiefmoeder onrecht aan, door dat over haar te vertellen. Niemand kan dat zeggen. 
Laat mij er dus maar over zwijgen.

Over de pijnen die ik zelf heb gezien, op zijn gezicht, in zijn ogen, in zijn handen, over 
de pijnen die ik heb gehoord in zijn vloeken en gekreun ... daar kan ik over spreken. 
Over de spierscheuren bij het oversteken van de nachtelijke rails, elke winter weer, 
lach niet, tenzij je een spoorwegman bent, dan weet je waarover ik spreek. Over de 
maagpijn, de maagoperaties, tot er van zijn maag helemaal niets meer overschoot. 
Over het gevecht tegen de aderverkalking: de overbruggingen, de bypasses, de 
omleidingen, de ballonnen. Rokersbeen. Zwarte teen. Zwarte voet. Pijnscheuten 
waarvan hij tegen het plafond sprong.

Het langzame uitdoven. Het langzame dichtslibben.

Vader: 

(terzelfder tijd)  
(het lichaam schokt / hij grijpt naar iets onbestaands met zijn hand / zegt helder  
“hela hela”) (Dufour en Stokmans op. Dagen later. Dufour schudt Vader wakker)

Z: 

(oogcontact met Dufour) Hoe evolueert het, dokter? 

D:

Waarom ben jij eigenlijk dokter geworden?

S:

Mijn vader was arts. Mijn moeder verpleegster. Mijn zus werd arts, en plots vond ik 
mezelf terug op de medische faculteit. Zoiets.

D:

Er moet een betere reden zijn.

S:

Het geld, de status, en mijn morfineprobleem niet te vergeten natuurlijk. (S lacht)

D:

Echt?

S:

Zou ik het jou vertellen? (D lacht)

D:

Je bent arts geworden om mensen te helpen. Dat moet er toch ooit bij gezeten 
hebben?

S:

Ongetwijfeld toekomstige collega, ongetwijfeld.

D:

Had het nu nog zin om Stoffelen te opereren? Lag een abstinatiebeleid niet meer voor 
de hand?

S:

Abstinatie wordt zo goed als verboden door onze eed. Immer Vorwärts. Vooral in de 
geneeskunde. Hoe zouden we anders vooruitgang boeken als we niet keer op keer tot 
het uiterste vochten tegen de nederlaag.

D:

Wollen wir den totalen Krieg gegen die Krankheit? 

S:

Jawohl, jawohl, jawohl. Jij bent een klein filosoofje jij. Maar niet overdrijven hé.

D:

Natuurlijk niet.

Dufour en Stokmans af
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V:

Ik wil naar huis.

S:

Dat is nog een beetje te vroeg.

V:

Ik lig hier al weken.

D:

Niet overdrijven hé, mijnheer Stoffelen. De operatie is nog maar tien dagen achter de 
rug.

V:

Ik kan niet goed slapen. Ik lig te luisteren naar het binnenste van mijn been. ’t Is alsof 
er beestjes in zitten die ritselen en ruziën en knagen en doen. Serieus. Kunnen we die 
beestjes niet wat maïs voeren, zodat ze in slaap vallen zoals konijnen, die zijn ook stil 
na hun eten.

S:

Dat kunnen we hier. Collega Dufour zal u vanavond nog wat maïs brengen om de 
beestjes te laten stoppen met knagen. 

Z:

Bedankt dokter.

D:

(tegen Stokmans) Prednison?

S:

Of Rivotril of Haldol. Het gaat er niet om wat je geeft. Als je er maar geruststellend bij 
knikt en healend bij kijkt, dat is belangrijk.

D:

Immer Vorwärts?

S:

Jawohl, jawohl, jawohl. (Stokmans en Dufour af)

V:

Ze zeiden altijd tegen mij toen ik jong was:”Oscar dat is een mooie gast. En zacht.  
Een engelengezicht”. Ik ben er nu vet mee. Denkt ge dat ik ga sterven?

Z:

Wat denkt gij ervan?

Stokmans:

De operatie was zeer geslaagd. Het bloed zal opnieuw doordringen tot de voet.

Z:

Zou hij snel naar huis kunnen? 

S:

Waarom niet?

Dufour:

Hij is natuurlijk niet meer van de jongsten. Dat weet u ook wel. 

S:

En mijnheer Stoffelen?! U ziet er al beter uit! De operatie goed verwerkt!  
U heeft het hart van een twintiger.

V:

Mijn teen ziet nog zwart.

D:

Dat is niet abnormaal.

V:

Mijn been doet nog pijn.

D:

Daar kunnen we iets aan doen.

V:

Wanneer zal ik weer kunnen lopen?

S:

Dat valt moeilijk te zeggen. Het herstel heeft een wisselend verloop.

D:

De genezing vordert langzaam tot een zeker punt. 

S:

Waarna het proces een enkele keer tot stilstand komt en vervolgens misschien weer 
op gang komt.

D:

Waarbij we wel duidelijk moeten maken dat zelfs wij niet kunnen voorspellen of, 
wanneer en hoe die verbetering vervolgens eventueel misschien op kan treden.
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V:

(kwaad) Dat soort uitstap, dat heb ik toch gezegd. Ik ben hier weg. Ik moet piesen.

Z:

Ik zal een pieskan pakken.

V:

Ik wil naar de wc.

Z:

Da’s veel te moeilijk.

V:

Ik wil naar de wc!!

Z:

Oké, ik zal helpen. Voorzichtig.

Zoon neemt vader in de armen. Ze gaan strompelend af

 

V:

Ik ben bang om in ... om op een hoopken ... 

Z:

Ge moet daar niet bang voor zijn. 

V:

(uitbarsting) Geef me mijn schoenen. Geef me mijn broek. Geef me mijn blauwe 
pantoffels. Ik lig hier met mijn kont bloot. Dat zijn toch geen manieren. ‘t is hier 
slechter dan in Buchenwald. En iedereen laat me hier maar liggen. (weent)

Z:

Ik ben hier toch.

V:

‘t Is gedaan met mij.

Z:

Waarom denkt ge dat?

V:

‘t Is te lastig ... hoe laat is het nu voor mij?

Z:

...

V:

... watte?... (richt zich op)

Watte? Hebt ge iets gezegd? 

Z:

Ikke? Nee. 

V:

Gij moet thuis hard werken gij. Godverdomme. (lacht) 10.804 is dat correct? René ... 
Miet ... Julien. ‘s Zondags gaan werken. ‘s Maandags gaan werken. Gaan werken gaan 
werken. (hoest) Nooit meer in mijn leven.

Z:

Wat nooit meer in uw leven?
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Scène VI - Het verhaal van Mie van Terwest.2

Koor & Fanfare / Djauk 

Koor:

Hoe ... hoe ... hoe 

Djauk:

Zult ge me vragen ...

K:

Hoe Djauk, hoe weet gij zo zeker dat Mie van Terwest betoverd was? En dan nog wel 
door Gusta Terpentien?

D:

Awel, zal ik u antwoorden. Ik weet dat zo zeker omdat ik er zelf bij was toen Gusta Mie 
gelokt heeft en haar in’t ongeluk heeft gestort. En luistert nu goed. Want als ge niet 
goed luistert, kan dat u ook overkomen. Ik zie wat er u boven de kop hangt. Ik heb u 
gewaarschuwd. Kom niet klagen dat ik u niet verwittigd heb.

Muziek

Op een dag had Gusta Terpentien Mie van Terwest uitgenodigd in de hof van haar 
kasteel. Ik kan het weten, want ik was daar hovenier toen. Schoon weer, veel drank, 
veel schoon vrouwvolk, veel schoon manvolk, veel gelach en si en la. Gelijk dat gaat 
op de feesten van de gelukkige mensen.

Mie amuseerde zich als nooit tevoren. Ze danste en dronk en schudde met alles 
waarmee de natuur haar rijkelijk gezegend had. Gusta hield Mie de hele nacht in 
de gaten. En toen het bijna morgen was, ging ze naar Mie toe. En Gusta pakt Mie 
vriendelijk vast. Mie, zegt Gusta, Mie ik zie dat gij van het leven wilt profiteren. Ge hebt 
groot gelijk. ‘t Zijn kwezels die niet van het plezier willen weten. Weet ge wat, ge zoudt 
met mij eens naar Esbatcoven moeten gaan. Daar kunt ge iets beleven dat ge nog 
nooit hebt meegemaakt. 

“Ach ja?” zegt Mie.

“Ja,” zegt Gusta.

Scène V - Film.1

Koor & Fanfare / Voice-over / Zoon van 42 / Kleinzoon van 8 

Er komt groot filmdoek naar beneden 

Zwart-witfilm die snelle Vlaamse stapelwolken toont 

Muziek

KleinZoon:

Kijk pa, zie je die boot daar? 

Zoon:

Waar?

KZ:

Ginder linksboven. Een piratenboot met drie masten. Zoals in Peter Pan. Zie je?

Z:

Waar? Waar?

KZ:

Ginder links. Kijk langs mijn vinger.

Z:

Nee. Ik zie geen boot. Maar ik zie wel een paard. Zwarte manen heeft het. 

KZ:

Waar?

Z:

Daar, daar.

KZ:

Nee. Dat zie ik niet. En nu ben ik mijn boot ook kwijt. Maar kijk ginder rechts rechts. 
Een reus met een knots. 

Z:

Ja ja nu je ‘t zegt. Amai daar zou ik bang voor zijn als die in mijn kamer stond. 

KZ:

Ik niet. Hij lacht. Dat zie je toch. 

Filmdoek op
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Scène VII - Dokters onder elkaar

Stokmans / Dufour 

In de kliniek

Dufour:

Het evolueert niet goed met mijnheer Stoffelen. 

Stokmans:

Ik weet het. Kamer 304 zal een been in moeten leveren. En dan nog een, denk ik.

D:

De naam is Stoffelen.

S:

Zware dag gehad?

D:

Heeft een nieuwe operatie wel zin? Ligt het morfineschema niet meer voor de hand? 
We hoeven toch niet te amputeren als het zinloos is? ·

S:

We vieren toch ook Kerstmis hoewel God niet bestaat? We gaan toch ook stemmen 
hoewel we niet in democratie geloven?

D:

Ik vier geen Kerstmis. Ik ga niet stemmen.

S:

De wereld heeft nood aan een paar Prinzipienreiters.

D:

Behalve de medische wereld. 

S:

…

De ruimte baadt plots in een rode gloed. Die uit- en aangaat. Het is, in uitvergrote vorm, 

Stoffelen die belt

Ik hoor dat en ik roep Mie bij mij. “Mie,” zeg ik, “Mie, in naam van uw vader en moeder 
zaliger die ik goed heb gekend, en die brave mensen waren, zeg ik u, kind, pas op. 
“Mie,” zeg ik, “ga niet met Gusta naar Esbatcoven, want daar gebeuren vreemde 
dingen. Kind, ik zeg het u voor uw goed, als ge uw geluk bemint, luister naar iemand 
met ervaring.” Maar ja ge weet hoe dat gaat. Ze was jong. Ze lachte met Djauk. Ze ging 
mee met Gusta naar Esbatcoven. Nog voor de maand ten einde was.

Op haar sterfbed heeft Mie me verteld wat daar gebeurd is. Dan gaat ze toch geen 
leugens meer vertellen zeker. ‘k Mag hier ter plekke vergaan als het niet waar 
is. “Djauk,” zegt ze, “Djauk. In Esbatcoven vieren al de heksen van het land alle 
maanden hun sabbat. Ge kunt daar ‘s zondagsmorgens in het graan de cirkel zien 
waar ze gedanst hebben en gezongen. En als ge meedanst en meezingt en mee-eet 
en meedrinkt dan kunt ge vliegen en dan durft ge alles doen wat door God en de 
fatsoenlijke mensen verboden is, met iedereen en met klein Pierke. 

Zo klinkt dat.

Djauk en Koor:

(groovy music) 

KAUW KAUW DANS DANS KAUW KAUW

PAK JE KANS KANS

ER IS EEN ANDER LEVEN

DURF TE ZWEVEN EN TE BEVEN VLIEG OP REIS NAAR

‘T HEKSENPARADIJS KAUW KAUW

D:

De macht van de satan heeft Mie van Terwest daar en toen doorstroomd. En ze was in 
zijn ketens gevangen. Ik ga haar geen steen toewerpen. Ook al heeft Mie daar dingen 
gedaan die niet door de beugel kunnen. Maar die ga ik u niet vertellen. Een mens moet 
zijn geheimen kunnen kiezen. En ze kunnen bewaren. En vergeet niet, ‘t was allemaal 
de schuld van Gusta Terpentien. Zowaar ik Djauk heet.

Djauk af
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D:

304 belt. Da’s Stoffelen.

(tijdje kijken naar lampen) 

S:

Operatie was goed gelukt nochtans.

D:

Maar hij loopt wel op zijn eind. 

S:

Natuurlijk.

D:

Hij blijft bellen.

S:

Verplegerswerk.

D:

Iedereen zal bezig zijn. Diane is ziek. De ploeg is niet compleet. 

S:

Van toucheren gesproken. Heb jij gehoord dat ze gisteren iemand hebben 
binnengebracht met een vibrator in zijn kont. Die was naar binnen geschoten en bleef 
maar doorgaan. Duracell batterijen: duurt 25% langer dan de concurrentie. Ze hebben 
gelukkig een darmperforatie kunnen voorkomen.

D:

Ik ga kijken. Wat zou die zoon daar niet van denken. 

S:

Oh. Wat zou dat zoontje daar niet van denken. Knappe gast hé? (lamp blijft aan- en 
uitgaan)

D:

Hé Hé. Ik ga kijken.

S:

Nog veel te leren assistentje.

D:

Als je van de duvel spreekt. (lampen blijven aan- en uitgaan) 

S:

Verplegerswerk. Niet reageren. (pauze)

D:

Ik ben door de knieën gegaan voor het gezeur van Overweel. 

S:

Fout, collega. Echte beginnersfout.

D:

Niemand van de verplegers wou het doen. En ik dacht wat kan het mij verdomme 
schelen. Ben ik van dat gekanker af.

S:

Het strontprobleem van Overweel is geen strontprobleem. Hij wil getoucheerd worden 
om zuiver libidineuze redenen.

D:

Weten we allemaal. Maar ik kan niet tegen lang volgehouden smeken. Enfin. Ik had 
mijn vinger nog maar juist in zijn reet naar binnen geschoven of hij begon - oh oh - vol 
goesting te schijten. Ik zag zo direct geen papier in de buurt en ik kon niets anders 
verzinnen dan de naar buiten kronkelende slang netjes op te vangen in mijn handen.

S:

Verdiende loon.

D:

Negen jaar voor gestudeerd.

S:

Troost je. Eens komt het goed. Ik heb ooit een vrouw van rond de tachtig getoucheerd 
die mij vriendelijk vroeg wat vaseline aan mijn handschoen te doen. Ik deed dat - een 
stageaire luistert nog naar de patiënten - ik steek twee vingers naar binnen “Ooo u 
moest eens weten Ooo zo lang geleden dat iemand mij daar ...” Ik trok onmiddellijk 
mijn vingers terug en stotterde zoiets als “geen kanker mevrouw, alles oké”.

Lampen gaan aan en uit
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Scène VIII - Huiselijke scènes van vroeger

Koor & Fanfare / Vader / Moeder / Zoon 

Gekleed als twintig jaar geleden: Vader is 55, Zoon is 22, Moeder is 53 

Allen in volle gezondheid

Vader:

Chris, wilt ge bij Margrietje-op-de-hoek een pakje tabak gaan halen? Semois groffe 
snee.

Moeder:

Ge moet zoveel niet roken.

Zoon:

Ik heb er zelf een mee.

V:

Rookt gij ook Semois?

Z:

Zo de vader zo de kloon.

V:

Wat wil dat nu weer zeggen?

M:

Eet nu eerst de soep voordat ge gaat roken.

V:

Zo de vader zo de zoon. Zo gaat dat. Of leert ge op de universiteit de Vlaamse 
spreekwoorden niet meer goed zeggen.

M:

De groenten komen zo uit de hof. Is de soep niet te warm?

V:

Dat gaat.

M:

Geen goesting in ook een bord Chris? 

Z:

Ik heb net ontbeten.

D:

Ik doe mijn best.

S:

Ik ga nog een balletje slaan. Met Jacky.

D:

Doe haar de groeten.

S:

Heb jij geen zin om lid van de golfclub te worden?

D:

Nee.

S:

Dat komt nog wel.

D:

Als caddie, neem ik aan.

S:

Alle begin is moeilijk. Maar dan loopt het op wieltjes.

Beiden af
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Z:

Misschien kan ik nu wel op de universiteit gaan werken, heeft de prof gezegd.

V:

Ambtenaarke worden.

Z:

Moet ik tenminste niet om halfvier rochelend en reutelend door de vrieskou fietsen.

V:

‘ t Is in elk geval beter dan muziek maken op straat. Zoals ge vroeger dacht.

Z:

Zoals gij vroeger dacht.

V:

Verdient dat wat op die universiteit?

Z:

Daar gaat het mij niet om.

M:

Eet een bord mee.

Z:

Zien eten doet eten.

V:

Ik ben blij dat ge er nog eens zijt.

Men eet. Men zingt samen een lentelied 

Allen / Koor & Fanfare:

MET NEGEN AAN TAFEL 
DE KEUKEN IS TE KLEIN 
GEEF DE FRIETEN NOG EENS DOOR  
WEET GE ‘T AL VAN DE PASTOOR 
MOEDER ZIJ IS MIJ WEER AAN ‘T PESTEN  
SLA DIE VLIEG TOCH BUITEN WESTEN  
EN TOT SLOT EEN WEESGEGROET  
OLLEKEBOLLEKE REBUSOLLEKE  
OLLEKEBOLLEKE KNOL

V:

Ik heb al een shift gedraaid. Ik stond met de vroege. Om half vier opgestaan. (hoest) Ik 
kan daar niet meer tegen. Mijn maag. Mijn longen.

M:

Hij rookt te veel. Ga zitten. Hoe is ‘ t. Ik ben blij dat ge nog eens komt. 

Z:

Ik heb een artikel geschreven in dit boek. Wetenschappelijk. Dat is de eerste keer.

V:

Ah.

M:

Amai.

Z:

Zo moeilijk dat zelfs de prof het niet begreep. De titel is: Habitas, organisation and the 
construction of theatrical signs.

V:

Is dat in ‘t Latijn?

Z:

In ‘t Engels. Als ‘t niet in ‘t Engels is dan is het niet geschreven. Allez bij universiteiten.

M:

Amai.

V:

Ik dacht al, wij hebben hem toch geen dode talen laten studeren? Ik heb mijn talen 
vanzelf geleerd. 

Z:

Ik niet. Ik heb er hard voor moeten werken.

V:

Hard voor moeten stilzitten.
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Z:

Gij weet toch dat dat giftig is. Dat is een verboden middel. Ze mogen dat niet meer 
verkopen.

M:

Hij giet wel al minder dan vroeger. 

V:

Ik heb nog genoeg staan voor mijn hele leven. Geen dikkere prei in de geburen dan die 
van mij.

M:

Vindt ge mijn soep niet lekker misschien? Ik ben natuurlijk geen stadse kok.

Z:

Natuurlijk vind ik de soep lekker. Er is geen betere. Maar ik wilde maar zeggen ... Weet 
ge waar die E-dinges wel goed voor zijn? Heb ik gelezen in Vrij Nederland. Toch over 
E-105 en E-208 en misschien ook wel E-605. Dat dat goed is voor de seks.

M:

Hij kan het weer niet laten. 

V:

Dat zal ik eens moeten proberen.

Z en M:

Doe dat niet, zot.

V:

Ik heb vanachter in de hof een nieuw stalleke gebouwd. Voor mijn konijnenvoer.

M:

Dat is dan het derde.

Z:

In plaats van een stalleke bij te bouwen zoudt ge er beter een afbreken. België staat al 
vol stallekens.

V:

En waar moet ik dan met mijn gerief?

Z:

In de eerste stal is nog plaats genoeg.

V:

Z:

Die borden moet ge maar eens weggooien, er zitten overal scheuren in, daar kunnen 
miljoenen microben in.

V:

En dan?

Z:

Daar kunt ge ziek van worden.

M:

Microben, microben. Waar wordt gij dan altijd ziek van?

V:

Wij gooien niets weg dat niet kapot is.

A:

MET NEGEN AAN TAFEL 
DE KEUKEN IS TE KLEIN 
GEEF DE FRIETEN NOG EENS DOOR  
WEET GE ‘T AL VAN DE PASTOOR  
MOEDER ZIJ IS MIJ WEER AAN ‘T PESTEN  
SLA DIE VLIEG TOCH BUITEN WESTEN  
EN TOT SLOT EEN WEESGEGROET  
OLLEKEBOLLEKE REBUSOLLEKE  
OLLEKEBOLLEKE KNOL

Moeder begint af te ruimen

Z:

Pa, hebt gij die fles E-605 nog in ‘t stalleke staan?

V:

Vaneigens. Gij hebt toch geen hof? 

Z:

Spuit gij dat spul nog op de groenten?

V:

Vaneigens.  
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V:

Ik moet nog een vuurke stoken.

Z:

Ik ga mee.

V:

Niets plezieriger dan in de vlammen kijken. De hitte voelen. Aan niets te denken. Niets 
anders te voelen dan de warmte van het vuur. 

Z:

Vind ik ook.

V:

Vooral dennenhout geeft mij plezier. De reuk ervan. Het geknetter. En eik natuurlijk. 
Dat zijn de interessantste vlammen. Beuk ook. Dat geeft diepte. Zeker na een jaar 
of drie drogen. Berk is niets. Dat verpulvert in ‘t vuur. Dat geeft geen warmte, die 
vlammen geven geen gedachten. Slecht hout.

Z:

…

V:

Weet ge dat de smaak van filet d’ Anvers bepaald wordt door het hout dat gebruikt 
wordt bij het roken?

Z:

Is dat zo?

V:

De beste combinatie is 50% eik, 40% beuk en de rest dennenhout. En daar dan nog  
bosbessen bij en vliegenzwammen. Geleerd van mijn vader.

M:

(op) Hij rookt te veel.

Z:

Allez moeder. Laat hem nu.

M:

Ge zoudt nog eens een filet d’ Anvers moeten maken. Dat is ook al jaren geleden. 

Z:

Ik zal helpen.

Dat is uw moeder haar stal.

M:

Hij wil zijn eigen hol.

Z:

‘t is net of het huis zelf niet van u is. Alsof ge moet gaan vluchten.

V:

Ik wil mijn eigen hol om te doen en te foeteren. Als kind speelde gij daar ook graag. 
Beeldjes maken in hout. Schroeven draaien. Kloppen met de hamer en doen. Serieus.

Z:

Dat is waar.

V:

Weet ge wat het is met de jonge mannen en de jonge vrouwen van tegenwoordig? 

Z:

Zeg het eens. 

V:

Ze willen alles samen doen. Gelijk-gelijk. Alletwee werken. Alletwee het huishouden 
doen, alletwee de kinderen opvoeden, alletwee evenveel te zeggen hebben. Gelijk-
gelijk.

Z:

Wat is daar tegen?

V:

Niets. Maar geef mij maar mijn eigen stalleke. 

Z:

Misschien moet ik bij mij thuis ook maar eens een eigen hol maken.

V:

Klop niet op uw vingers.

M:

Allez pa.

Vader en Zoon willen in het geheim sigaret roken 
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V:

Dat is een soort schelp. Daar hoort ge de zee in als ge er uw oor tegen legt.

Aan het strand 

Vader / Moeder / Zoon:

DE ZEE!!

V:

Dat is wat de vakbond doet voor de gewone mensen!

Z:

Ik wil gaan zwemmen.

V:

Ik ga mee.

M:

Ik zal wel bij de kleren blijven.

Vader en Zoon beginnen zich uit te kleden. Vader en Zoon hebben een zwembroek 

onder hun broek. Vader heeft nog geen zwarte tenen

M:

(terwijl ze de kleren verzamelt) Gooi die kleren nu niet in ‘t zand. Ik ben ook op 
vakantie. En moeder maar weer wassen. (tegen V) Laat hem winnen hé. (als de mannen 
aan het rennen zijn) Onze Chris wordt wel groot. Mooie mannen.

V:

Om het eerst aan het water.

Vader en Zoon rennen zo hard ze kunnen. Ze roepen de volgende replieken 

Z:

‘t Is ver. ‘t is ver.

M:

Zo wil ik het horen zie.

Tijdens het volgende lied gaat men 15 jaar in de tijd terug. Zoon rolt broekspijpen op tot 

korte broek. Vader doet ouderwets gilet uit. Moeder zet een hups sjaaltje op haar hoofd. 

Vader wordt 40. Zoon wordt 7. Moeder wordt 38

A:

MET NEGEN AAN TAFEL  
DE KEUKEN IS TE KLEIN 
GEEF DE FRIETEN NOG EENS DOOR  
WEET GE ‘T AL VAN DE PASTOOR  
MOEDER ZIJ IS MIJ WEER AAN ‘T PESTEN 
SLA DIE VLIEG TOCH BUITEN WESTEN  
EN TOT SLOT EEN WEESGEGROET  
OLLEKEBOLLEKE REBUSOLLEKE  
OLLEKEBOLLEKE KNOL

V:

We gaan op vakantie! 

Z:

Joepie! 

V:

Naar De Kinkhoorn, het vakantiehuis van de vakbond. Het staat op de dijk, in 
Oostende. Dat is wat de vakbond doet voor de gewone mensen. Die van “Hout en 
Bouw” kunnen nog goedkoper. Maar spoorwegmannen mogen er ook naartoe.

M:

Voor een betaalbare prijs. 

Z:

Wat wil dat zeggen De Kinkhoorn?
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Z:

Ik ga maar eens weg.

M:

Blijf nog wat. (stilte)

V:

Chris ik moet nog iets zeggen. Ook voor uw moeder.

M:

Ja.

V:

Is het waar dat gij uw kind niet gaat laten dopen?

Z:

Ja.

V:

Doe het voor uw moeder en voor mij.

Z:

Ik geloof niet in de kerk. Ik zal mijn kinderen alles vertellen over de godsdiensten en 
hen zelf de keuze laten.

V:

Gij hebt mogen studeren. En wat hebt ge daarmee gedaan?

Z:

Ik weet dat dat u veel heeft gekost. Veel moeite heeft gekost. Bedankt. Ik meen het.

V:

Doop dat kind. Stel dat het doodgaat. Gaat het naar de hel. Dat zoudt ge toch niet 
willen. Voor dat kind. Dat kan er ook niets aan doen.

Z:

‘t is niet fair tegenover mezelf als ik het zou doen. Het spijt me.

V:

Ge zijt bedankt. (weent. Moeder weent ook) Gij hebt geen hart.

Z:

Gij hebt geen ballen. (Zoon weent)

V:

‘t Is eb. Ik haal u in.

Z:

Nee.

V:

Ik haal u in. Ik haal u in.

AAAAH!

Vader valt. Zoon heeft niets in de gaten en rent door

Z:

Ik win! Ik win!! Pa ... Pa? ... Paaa?? Pa wat is er?

Vader doet ogen open, knipoogt, en rent opnieuw

V:

(jengelt) Na na nana na. Ik win!

Vader staat met armen in de lucht als een triomfator

Z:

Flauwe.

De sfeer slaat bliksemsnel en radicaal om bij Vader, Zoon en Moeder.  

De sfeer is zeer bedrukt en vijandig. Thuis. Zoon en Vader beginnen zich aan te kleden. 

Men is ou der: Vader is 55, Zoon is 22, Moeder is 53. 

Stilte
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 Scène IX - Film.2

Filmdoek neer 

Voice-over: Zoon en KleinZoon 

Men ziet beelden van een modern ziekenhuis, afgewisseld met beelden van de tekst  

hieronder

KleinZoon:

Pa wil je kijken of mijn huiswerk goed gedaan is? 

Zoon:

Ja, natuurlijk.

KZ:

Het gaat over de ziekenhuizen vroeger en het verschil met nu. 

Z:

En wat moest jij doen?

KZ:

De correcte woordjes invullen ...

Z:

(leest de tekst van het huiswerk voor) Heel lang geleden werden door de Kerk ... 

KZ:

Gasthuizen

Z:

... opgericht. Dat waren huizen waar armen, reizigers en soms ook zieken onderdak 
konden krijgen. Het waren dus vooral liefdadigheidsinstellingen. Heeft de juf dat 
woord uitgelegd?

KZ:

Ik weet het niet meer. Dat zal wel.

Z:

Lang geleden, in de middeleeuwen, werden de gasthuizen geleid door ...

KZ:

Geestelijken.

V:

Ai ik moet gaan liggen. Ik voel me precies niet goed.

Vader gaat liggen

M:

Chris bel de dokter. Ik zal boven zijn medicamenten halen. 

Moeder en Zoon af. Vader blijft liggen zoals in de ziekenhuiskamer van scène II



48 49
Spelplezier Rokersbeen

Scène X - Het verhaal van Mie van Terwest.3

Koor & Fanfare / Djauk / Vader

Koor:

Hoe, Djauk, hoe kondt ge zien dat Mie van Terwest betoverd was, betoverd en 
geketend door de macht van de satan?

Djauk:

Ik zal daar onmiddellijk een antwoord op geven. Na de Nacht in Esbatcoven heeft 
Mie nooit meer goed geslapen. Geen enkele nacht. In heel haar leven. Erg hé. Ze had 
dingen gedaan waarvoor ons Heer aan ‘t kruis is gestorven. En Mie wist dat heel goed. 
Want ze had een christelijke vader en moeder. Ze werd overvallen door een gevoel van 
... verlies. ANGST.

Ja, ANGST. Ze loopt in haren puren in een lege gang. Heen en weer. Heen en weer.

Ze hoort ... stemmen ... heen en weer. Heen en weer. En ze voelt kou ... een speciaal 
soort kou. Die van binnen komt. Heen en weer. Heen en weer. Ze ziet een creatuur, half 
man half vrouw, in het lijf van een slang. Het kruipt in haar mond. Ze schreeuwt. Ze ziet 
... hoe uit haar eigen ogen iets vreemds, iets slijmerigs naar buiten kruipt. De duivel.

K:

MIE 
GE ZIJT SLECHT SLECHT 
EEN HEKS PLETS PLETS

D:

En Mie valt van haar zelven. Elke dag. Ze heeft het mij verteld op haar sterfbed. Zij wist 
dat ik wist dat zij wist dat ik wist dat zij betoverd was. Daarom heeft ze mij geroepen 
in haar laatste maanden. Om haar te helpen als ze van de pijn niet meer wist waar 
kruipen. Gij kunt lachen met de macht van de Boze, zoveel ge wilt. Maar als ge erdoor 
gepakt zijt - onthou toch wat ik zeg - zijt ge verloren.

 

Z:

Maar er kwam ook iets nieuws.

KZ:

De pesthuizen en de leprozerieën.

Z:

Later werden de gasthuizen echte ...

KZ:

Ziekenhuizen

Z:

Waar geestelijken of mensen die niets van zieken en ziekten afwisten de patiënten 
verzorgden. Maar erg ...

KZ:

Hygiënisch ...

Z:

Waren die ziekenhuizen niet. Alle zieken (ook die met besmettelijke ziekten) lagen bij 
elkaar in grote zalen waar men ook ...

KZ:

Operaties uitvoerde. Niet zo’ n beste plek dus om terug gezond te worden.

Z:

Vandaag zijn de ziekenhuizen heel ...

KZ:

Modern

Z:

Uitgerust. Er is een strenge hygiëne, het personeel heeft een speciale opleiding 
gekregen en er zijn allerlei gespecialiseerde ...

KZ:

Apparaten om de dokters te helpen.

Z:

Kortom, men doet alles om de ziekenhuizen veel doeltreffender en veel aangenamer 
te maken!

KZ:

Ik ga niet graag op bezoek bij opa in de kliniek. Hij kan niet meer lachen zoals vroeger. 
Ik verveel mij daar.
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D:

Ze doen weer pijn hé. ‘t Gaat niet zo best met je voet. En zelfs je been gaat er nu aan. 
(Dufour begint voeten en been zwart te schilderen) De pijn gaat niet meer weg. Er is 
geen bloedstroming meer. Dat kan niet blijven duren.

V:

(beweegt met handen, pakt naar iets onzichtbaars, lacht zachtjes) Hela hela.

D: 

Hoor je mij? Hoor je wat ik zeg? 

V:

...

D:

Stokmans zou zeggen, twee beentjes voor de vuilnisbak, twee trofeeën voor boven 
zijn bed, als hij zou durven. 

Stokmans:

(op) Weer barmhartige samaritaan aan het spelen? Jij bent assistent-chirurg Dufour. 
Toch?! 

D:

Gisteren zei je nog dat ik het fantastisch deed.

S:

Dat is ook zo. Maar dit zit niet in de functieomschrijving.

D:

Citaat: “Een assistent luistert nog naar de patiënten.”

S:

Ik ben blij dat je mijn woorden niet vergeet.

D:

Ik zou niet durven. 

S:

Dit geval is duidelijk. Alweer een rolstoel nodig.

D:

Daar heb jij aandelen in zeker? 

Scène XI - Sterfscène

Nacht 

Ziekenhuiskamer 

Vader / Dufour / Stokmans / Zoon

Vader:

Jeuk. Overal jeuk.

Probeert zich heel moeizaam te krabben 

Dufour komt op, ze doet hem pamper aan, ze bedekt hem met een laken, laat zijn 

voeten vrij

Dufour:

Gaat het niet oudje?

V:

Jeuk. Jeuk. Overal jeuk.

D:

Je hebt weer niets gegeten heb ik gehoord. Dat is niet goed hé. Heb je kunnen slapen?

V:

Alle nachten jeuk. Alle dagen jeuk.

D:

Ik zal vragen dat ze nog met wat talkpoeder komen. Dat helpt. En er niet aan proberen 
te denken ook.

Probeert zijn voeten vast te pakken

V:

AAAHH!

10.804. 10.804 is dat correct? Is dat correct?
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Wij denken dat een operatie onvermijdelijk is. 

Z:

Heeft dat wel zin dokter?

S:

Er is geen bloeddoorstroming meer.

Z:

Hij weegt nog maar 40 kilo. Hij ijlt voortdurend. Hij heeft altijd pijn. Wat is de kwaliteit 
van zijn leven nog?

D:

Wij doen ons uiterste best om hem te helpen. 

Z:

Heeft het nog wel zin om hem te opereren?

S:

Misschien is het goed die inschatting aan bevoegde personen over te laten. 

Z:

Hij was trots op zijn lijf. Hij is wielrenner geweest en langeafstandloper. Twintig jaar 
geleden - 20 jaar geleden! - vertelde hij over een vriend die zijn been was afgezet en 
elke nacht tot zijn dood jankend van de pijn naar dat been heeft gevoeld. Dat been dat 
weg was.

S:

Bent u niet moe van al dat waken? Misschien moet u zelf wat meer rust nemen.

Z:

Als u zijn been wegdoet, dan bent u toch zeker dat dat zin heeft ... hij is uitgemergeld 
... nergens nog vlees ... hij kan toch niet lang meer leven hoe dan ook.

S:

Prognoses over levensduur maken is heel moeilijk. 

Z:

Wat is de kwaliteit van dit leven nog?

S:

Het is niet makkelijk om over de kwaliteit van leven te oordelen. Ook niet over de 
kwaliteit van dit leven. Kunt u in zijn hoofd kijken? Zelfs mensen in coma ...

S:

En in krukken, scalpels, operatietafels, intensivecaremateriaal en in cliniclowns. Ik 
ben de grote promotor van het idee om ook clowns op te leiden voor onze palliatieve 
schatjes. Ze moeten “In Holland staat een huis” kunnen zingen, “Twee ogen zo blauw” 
en niet vies zijn van rimpels, snot en vloeiende ontlasting.

D:

Ik pas.

S:

Ik leer je iets Dufour.

D:

Zijn twee benen zijn dood. Hij weegt nog 40 kilo ... 

S:

‘t is amputeren of plat spuiten. Wat zou jij doen?

D:

Daarvoor ben ik nu op stage. Om te zien wat jij zal doen.

S:

Ik heb geen keuze. “Zijn bovenbenen kunnen gered worden door zijn onderbenen op te 
offeren”. Citaat. Hippocrates.

Zoon op. Hij heeft een peer in de ene hand. Soort vaas met eik, beuk, den, bosbessen, 

vliegenzwam in de andere hand

Z:

Gelukkig dokter, dat ik u zie. Ik probeer u al dagen te bereiken. 

S:

Hier ben ik.

Z:

Hij heeft pijn dokter.

S:
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Z:

Gij eet niet meer.

V:

…

Z:

Ik heb een peer meegebracht zoals gij die graag hebt. Doyenné. Sappig tot en met.

V:

…

Z:

Straks schiet er niets meer van u over. (stilte)

Z:

Ik heb wat hout voor u meegebracht. Eik, beuk, den. Met wat bosbessen. Kunnen we 
onze eigen filet d’Anvers nog eens roken ... in gedachten. Ik dacht misschien wilt ge  
d’r nog eens aan ruiken.

Stilte 

V:

(verrassend krachtig) Ik heb geen contact meer met mijn spel.

Z:

Wat? 

V:

(kwaad) Ik heb geen contact meer met mijn spel. Met mijn spel. Met mijn kloten. Met 
mijn ballen. 

Z:

Mist ge dat?

V:

(lacht) Gij zijt een slimme gij. 

Stilte 

Vader slaapt in

Z:

Hij heeft de kracht niet meer om echt met u te ... onderhandelen.

S:

(wil weggaan) Wij blijven hem de beste zorgen geven. 

Z:

Wil u dan dat hij zonder benen, als een rochelend en reutelend torso, in zijn put 
sukkelt?

S:

(woedend) Meneer dit is hier een ziekenhuis!!

Stokmans af. Dufour en Zoon hebben oogcontact. Dufour af 

Stilte

V:

Bijna niets. Bijna niets hé. Niets kwaadaardigs. Eigenlijk bijna niets. Geïnteresseerd. 
Niet dezelfde wereld. Misère. Niet echt. Dorst heb ik niet. Maar misère, misère. Mijn 
longen die kunnen niets meer (grijpt naar iets onbestaands, glimlacht) Hela. Gij hebt 
het ook niet ver gebracht hé.

10. 804. 10.804. Is dat correct? is dat correct?

Z:

Wat is dat 10.804? Dagen? Geld? Het aantal sporen? Wissels? Reizigers? 
Abonnementen?

V:

10.804

Z:

Is dat correct?

V:

(glimlachend. alsof hij begrepen wordt) Da’s zeker dat. Dat is correct.

Stilte
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Koor & Fanfare / muziek / er ontstaat een situatie voorbij het ziekbed, een gedachte-

experiment / De breuk in sfeer moet radicaal zijn

Z:

Kijk naar mij. Kijk naar mij voor ge tot voer van wormen wordt en dan tot stront van 
wormen.

V:

(zeer helder en jong) Ge zijt ook stront. 

Z:

Uit drek geboren. Ik zal een vrij man van u maken. Al moet ik daarvoor met mijn eigen 
hand uw hart uit uw borst trekken.

V:

Ik ben uw vader.

Moeder:

(op / zeer aantrekkelijk) Oscar, mijn man, onze pa.

V:

Ge zijt er.

Z:

Kijk naar uw ketens. Ziedaar uw gebieder. Ik zal u bevrijden. Moeder ga weg.

M:

Moet ik gaan?

Z:

Ja!

V:

Ik wil dit niet zien.

Z:

(spert ogen open van Vader) Kijk!! (moeder af) Nu zijt ge vrij. 

V:

Dat ben ik niet 

Z:

Mis je dat ... contact met je spel? Met je ballen? Ben jij op je honger blijven zitten pa? 
Heb jij ooit iemand anders gekend dan ons ma? Vond je dat spijtig? Iemand heeft me 
ooit gezegd dat jij op rosse vrouwen viel. Heb jij er ooit een gehad? Of was het wel goed 
zoals het geweest is? Moest het zo lopen voor een eenzaam jongetje, een katholiek 
boerenkindje, zonder warm nest? Is dat je levensdoel geweest, een veilig warm nest 
maken voor je zeven kinderen. And that’s it? Dat heb je goed gedaan man. Dat kan 
ik je zeggen. Nu je slaapt. Dat heb je goed gedaan. Jullie deden het met periodieke 
onthouding jij en ma? Toch nog acht kinderen. Allez zeven. Eentje gestorven voor het 
geboren was. Hing jij zo aan die pastoor? ‘t Moet ma geweest zijn. Zeg maar niets.

Dufour op. Ze blijft staan luisteren. Onzichtbaar voor Zoon

Ben je op je honger blijven zitten pa? Jij wou toch naar de Congo? Avontuur. Rijkdom. 
Spoorwegen maken dwars door de jungle. De zwartjes leren hoe ze de treinen op 
tijd moesten laten rijden. Over watervallen, over bergkammen, door het gebied 
van woeste kannibalen. Tuuut tuuuut! Hier komt de trein. Hier komt Stoffelen de 
beschaving brengen. Tuut tuuuut!!! Een klein zwartje op je arm. Heb je zelf gemaakt bij 
een rosse zwarte. En dat kindje lacht. Jij lacht. Weet je nog pa dat je mij liet rijden met 
een van de laatste stoomtreinen. Ik mocht aan de fluit trekken. Ik mocht aan het wiel 
draaien en de trein vertrok echt. Iedereen op ‘t machien lachte van blijdschap.

Zoon ziet Dufour. Er is verstandhouding. 

D:

Heeft hij er uitgehaald wat er in zat? Is hij een vrij mens geweest? 

Z:

Nee. Gevangen in zijn gezin, in zijn werk, in zorg, in zijn verleden, in zijn gebreken. Zijn 
vrouw als cipier.

D:

Hij heeft wel een mooie zoon gemaakt. (Dufour af)
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V:

10.804 is dat correct?

D:

Dat is correct.

Z:

Zo’n klein manneke, maar toch nog een serieus geslacht. 

D:

(glimlacht / neemt penis van Vader in de hand en rekt hem even op / Dufour en Zoon 
lachen) Niet zo gigantisch als dat van de jonge gasten van tegenwoordig. Niet zo 
monsterachtig. Maar al bij al niet slecht.

Z:

Het enige dat van hem over is gebleven. Ik had gedacht dat sterven zou zijn als 
geboren worden. Iedereen samen rond het bed. Sterven als het doorknippen van 
de navelstreng, als het doorknippen van een lint bij een tentoonstelling en dan in je 
broek doen van ontroering. Maar dit is anders. Versplintering. Geen knuffels. Geen 
glorieus moment. Groots en meeslepend wil ik sterven. Vergeet het.

D:

De meesten mensen sukkelen zich over de rand. 

Z:

Hij weet dat het voorbij is. Het heeft toch geen zin om hem nog te opereren dokter. 
Zoveel ellende.

D:

Ik zal met mijn chef overleggen. 

Z:

Met Stokmans is niet te overleggen.

D:

Misschien wel.

Z:

Wat is de prognose dokter? Dit is toch niet te harden. Hoe lang gaat hij nog leven?

Z:

(haalt tanden uit zak) Doe uw tanden in en we kunnen samen op zwier. 

V:

Dat kunnen we niet.

Z:

Contact met uw ballen. Wilt ge het nog? (grijpt naar de ballen van Vader) Denk ze! Voel 
ze! Kunt ge dat nog? Ge kunt het niet meer ouwe. Ge durft niet te winnen.

V:

Ge kunt niet verliezen? Ge gaat verliezen.

Overgang naar ziekenhuissituatie / Dufour op 

D:

Kan ik helpen?

Z:

Hij is helemaal nat. Hij wou per se rechtstaan.

D:

‘k Zal een nieuwe pamper pakken.

Dufour doet pamper uit, geeft de stinkende pamper aan Zoon 

Z:

Shit.

D:

(lacht) Poets wederom poets zal hij wel denken. Zal jij als baby bij hem ook wel gedaan 
hebben. 

Z:

Dat zou goed kunnen.

Ze vervangen samen pamper, leggen hem in bed 

Vader ademt zwaar, heeft pijn
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Stokmans af

Z:

Rund. Waarom wordt zo iemand toch dokter?

D:

Om mensen te helpen. Onder andere.

Z:

Wat een zak. Je gaat me toch niet in de steek laten?

D:

Je bedoelt dat ik het op mij moet nemen dat jouw vader sterfelijk is. Ik mag hem 
naar de overkant brengen. Dat bedoel je toch? Eerst verwacht je van ons dat we de 
onsterfelijkheid garanderen. Maar als we na maanden van speuren, fotograferen, 
combineren, piskijken, voelen, testen, turen, peinzen, collega’s bellen nog niet weten 
hoe het beest van de ziekte verslagen moet worden én als jij moe wordt van het 
wachten, dán moeten wij de beslissing nemen. En jouw vader sterfelijk verklaren en 
hem laten gaan.

Z:

Misschien wel. Wij verwachten te veel van dokters?!

D:

Ach, onze pr is niet te verslaan. Elke dag staat in de krant dat de medische wetenschap 
alweer op de rand van een grote doorbraak staat. Kom op tegen kanker. Nog even, 
nog even en we hebben de demon overwonnen.

Z:

Dat is toch zo?

D:

Zie je nou wel, jij gelooft het ook en jij kunt nog geen kankeronderzoek van 
bloemschik ken onderscheiden. De ene dag zijn we God, de andere dag moeten we de 
stront opruimen.

Z:

Sorry.

D:

Sorry.

D:

Veertien dagen, acht uur, drie minuten en twintig seconden. Jezus mijnheer. Wat denkt 
u wel dat de geneeskunde kan?

Z:

Touché (geeft een hand) Chris.

D:

Moniek

Stilte 

Z:

Zin in een peer?

D:

Lekker. (ze eet een lange tijd / er hangt intimiteit in de lucht) 

Z:

Kan de operatie echt niet vermeden worden? 

D:

Misschien wel.

Z:

Bedankt.

Stokmans op als vampier zoals in scène III / Dufour moffelt rest van peer weg 

Stokmans:

Goed dat ik jullie hier vind. Alles is geregeld voor morgen. Dokter Dufour heeft vast al 
verteld dat we niet veel keuze hebben?

D:

Dat heb ik.

S:

Prima.
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V:

Alleman moet drinken. Alleman.

Z:

Heb je er problemen mee?

Zoon haalt trappist uit reistas

D:

Zo. Gaat dat hier zo? Cafeetje spelen op de derde verdieping. Wel wel. Ik zal het maar 
door de vingers zien als ik ook mag meedrinken.

Muziek is sfeervol en groovy 

Ze drinken met zijn drieën, voorzichtig, niet te veel ineens, men bouwt een feestje  

Vader begint te dansen

Z:

Smaakt het?

V:

Fantastisch. (tegen D) Gij zijt een goeie gij. (danst met haar)

D:

Lekker.

Z:

Weet ge waar ik zin in heb?

V:

Nee.

Z:

Ge zult me niet geloven.

V:

Zeg het.

Z:

In een dikke joint.

V:

(hoest zacht) (stilte)

D:

Hij slaapt rustig.

Z:

Jawel.

D:

Ik wed dat het een goed man was.

Z:

Een goede vader. Zeker weten. Tussen passie en plicht koos hij voor de plicht. Tussen 
een droom van de oneindige Congo en de vuile was, koos hij voor de vuile was. De 
wereld heeft nood aan goede vaders.

D:

Zeker weten.

V:

Dorst.

D:

Ik pak wat water.

V:

Trappist! Ik wil een trappist!!

D:

(lacht) Een witteke uit de kraan ja, dat kun je krijgen mijnheer Stoffelen.

Z:

Zou hij er een mogen drinken?

D:

Ik geloof niet dat we dat hier hebben. 

Z:

Ik denk het wel.

D:

Zo!? Dat is nog eens een verrassing.
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(Gaat naar publiek en vraagt zo uitnodigend mogelijk: hoe zou u willen sterven. Hij 
reageert volgens de reacties van het publiek. Wie wil praten mag dat. Wie niet wil mag 
dat ook. De sfeer moet vriendelijk blijven.) Weten jullie hoe ik wil sterven? (zachtjes en 
vriendelijk)

Allen:

Neen.

V:

Weten jullie hoe ik wil sterven?? 

A:

Neen.

V:

Weten jullie hoe ik wil sterven???

A:

Neen neen neen.

V:

Luister.

Ik zit aan de Durme, de kalme kronkelende rivier. De rivier van mijn jeugd, de rivier 
van mijn dromen. Ik zit op de dijk, op mijn gemak. Het is een warme zomernacht. De 
sterren fonkelen alsof dat hun taak is. Overal branden vuren. Iedereen is er. Mijn vader 
en mijn moeder. Mijn echte. In goede gezondheid. Mijn vrouw. Mijn kinderen. Mijn 
broer, mijn familie en jullie allemaal. Ik zuig aan een pijp. Ik eet een koekske. Ik drink 
een jeneverke. Iedereen is vriendelijk voor mij. 

“Hoe is ‘t Oscar? “

“Goed”

“En met de kinderen?”

“Alles wel”

De kinderen lachen. De kikkers kwaken. De krekels doen hun ding. En ik zie hoe de 
vuren branden als nooit tevoren.

A:

Yeah Brother.

V:

Wat is dat?

Z:

Een soort medicijn. Een soort lekker lopende trein.

V:

Weet ge waar ik zin in heb?

D:

Nee.

Z:

Nee.

V:

In een goed vuurke.

Z:

Dat is zo gefikst.

Zoon steekt het meegebrachte hout in brand / Zoon en Dufour gaan rond het vuurtje 

zitten en zingen mee met het koor

Koor:

KAUW KAUW DANS DANS KAUW KAUW DANS DANS 
GRIJP JE KANS KANS 
KIJK NAAR EEN ANDER LEVEN DURF TE ZWEVEN EN TE BEVEN  
VERZAMEL AL JE MOED 
GA OP REIS NAAR HET HEKSENPARADIJS

Vader, alleen gekleed in pamper, neemt een microfoon en laat muziek stiller zetten

V:

(richt zich tot het publiek. speelt presentator van een sentimentalo-programma) 
Dames en heren luister. Stilte. Dames en heren welkom op de All you need is the 
Sentimental Shit Show, aflevering 10.804!!!! Ik weet dat het niet kan zo op de laatste 
dag van mijn leven. Maar ik heb nog een verzoek. Ik heb nog een droom en ik heb nog 
een verzoek. (tot iedereen op scène) Ga zitten.
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Scène XII - Het verhaal van Mie van Terwest.4

Koor & Fanfare / Djauk / Vader / Zoon / Dufour

Djauk:

Awel luister. Luister hoe dat Mie van Terwest gestorven is. Violen a.u.b.

Er klinkt een kitscherig hammondorgel

Niet te hard. Zachtjes. Dat werkt beter op het gemoed van de mensen. Djauk, zei 
Mie van Terwest, terwijl ik haar aan ‘t wassen was. Djauk, ik zou dood willen zijn. Dat 
moogt ge niet zeggen Mie, zeg ik. De dood komt voor iedereen op tijd en stond. Ik 
zou dood willen zijn, Djauk, want het leven is niet draaglijk voor een meisken dat 
een ziekte heeft die door geen doktoor genezen kan worden. Ik zou dood willen zijn 
Djauk en naar mijn moederken gaan die in de hemel is. En die zal zeggen als ik ginder 
aankom: daar is ons Mie. Kom bij mij kind. Ze zal niet zeggen: daar is ons Mie die 
dingen heeft gedaan die niet christelijk zijn, daar is ons Mie die een heks geworden is. 
Nee, ze zal mij op haar schoot pakken gelijk toen ik nog klein was en ik zal mij eens 
kunnen uitschreeuwen tegen haar borst. En ze zal mij door mijn haar strijken en ze 
zal zeggen: Ssst Mieke ssst Mieke. ‘t Is niets, ‘t is niets, ik ben hier toch. Maar weet ge 
wat Djauk, zegt ze, ik zie dat ze aan het sterven is. Ik ben bang dat ze mij niet zullen 
binnenlaten in de hemel, omdat ik een heks ben. Mie zeg ik, Jeanne d’Arc was ook een 
heks, zogezegd, en die is ook naar de hemel gegaan. Ik zeg u, gij gaat zeker naar de 
hemel. Hoe weet ge dat zo zeker Djauk, vraagt ze, hoe weet ge dat zo zeker? Als er 
iemand in de hemel vraagt aan ons Heer laat die of die die sterft bij mij komen want ik 
zie die graag, dan gaat die mens ook naar de hemel. Dat staat zo in de Bijbel. Dat is de 
hemelse democratie.

Is dat waar Djauk ? Is dat waar? Dat is zeker dat, Mie. Dat is zeker dat. En zoals ge het 
zelf wel weet Mie, gaat uw moeder zeggen tegen ons Heer. Laat Mie bij mij komen, 
want ik zie haar graag. Er zit niets slechts in ons Mie. Dat is geen heks. Voor alles is 
vergiffenis. 

V:

Ik zie hoe de vuren branden. En ik zie hoe tussen de sterren de treinen rijden, precies 
op tijd, zonder geluid, witte pluimen in de nacht. De mensen lachen op hun zondags. 

A:

Yeah.

V:

Ik ruik de vuren en ik ben dood. 

A:

Yeah.

V:

Ik ben dood, of toch bijna. Want voor ik sterf, wil ik nog één ding. 

A:

Wat? Wat wilt ge nog voordat ge sterft? 

V:

Voordat ik sterf moet ge mij het verhaal vertellen dat ik zo graag hoor. Al van 
kindsbeen af. Het verhaal van hoe Mie van Terwest profiteerde van het leven. Maar 
hoe ze door Gusta Terpentien laffelijk in de pijnen werd gestort. En hoe Mie gestorven 
is en naar de hemel is gegaan. 

A:

Yeah Brother. Dat zullen wij doen.

Djauk! Djauk!

Djauk:

(op) Roept er iemand?

Allen:

Ja Djauk. Ge moet het verhaal afmaken van Mie van Terwest. Voor iemand die gaat 
sterven.

D:

Voor iemand die gaat sterven? Daar kan ik geen nee op zeggen.
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Scène XIII - Alles draait door

Stokmans / Dufour / Zoon / Allen 

Filmdoek met sterren, later vuurwerk

Stokmans:

Klaar voor Stoffelen?

Dufour:

We hoeven Stoffelen niet meer te opereren.

S:

Zo?

D:

Hij is gestorven.

S:

Je hebt hem toch niets gegeven?

D:

De zoon vroeg er halvelings om. Zoals dat gaat.

S:

Je hebt hem toch niets gegeven?

D:

Natuurlijk niet.

S:

Enfin spijtig. Het had nog een mooie operatie kunnen worden.

D:

Die operatie zou niets opgeleverd hebben.

S:

Je weet nooit dat hij nog een paar goede maanden gehad zou hebben.

Koor:

Voor alles is vergiffenis.

D:

De krampen kwamen. Mie lag van haar zelven en ze werd precies een tikkeltje groen, 
en ze is niet meer wakker geworden. Ik heb haar ogen dichtgedaan. Ze had een 
uitgemergelde kop. Een uitgemergeld lijf. Maar met een glimlach op de lippen. Precies 
een grote dichteres, zou Gerard Walschap zeggen.
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Zoon begint te zingen, polka 

Druppelsgewijs valt iedereen in tot een vrolijke finale 

Allen dansen de polka

ROKERSBEEN ROKERSBEEN ZWARTE TEEN  
HET EINDE KOMT OP TIJD EN STOND  
VOOR IEDEREEN VOOR IEDEREEN 
OLE

 

Einde
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knieën zitten en groet die onbekende tragische held wiens geur ik meen een beetje op 
te kunnen snuiven. Ik groet hem in mijn nederigheid voor ik op zijn bank durf te gaan 
liggen, niet zonder hem eerst te hebben gekust, de plek waarop de heersende aars 
moet hebben getroond. Een soort van zoenoffer.

Dan pas kan ik beginnen aan de nacht. Koud en dreigend, zodat afzien onvermijdelijk 
is. Gelukkig. Wat kan er mooier zijn dan verpletterd te worden door het gewicht van 
een eindeloze nacht, op de bank van een dug-out, naast een inktzwart veld? Wat? 
Verpletterd te worden door een eindeloze nacht, ónder een inktzwart veld. Dat is waar. 
Maar jammer genoeg lijken de nachten altijd voorbij te gaan, ondanks de zucht naar 
eeuwigheid. Ik weet ook niet hoe dat komt.

Maar accepteren moet ik het. En dus volgen de ochtenden. Welhaast altijd walgelijk 
glorieus en overvloedig. Wat de mensen niet allemaal weggooien wat nog te eten is! 
Je zou er een hongerend Afrikaland mee kunnen voeden. Containers vol hotdogresten, 
genoeg chips om er een specerijenfabriek mee te beginnen als je het zout, de paprika 
en de peper van de zogenaamde aardappelkrullen af zou schrapen, resten van uien 
zo overvloedig dat er een scheet mee te produceren zou zijn die de hele aardkloot uit 
het melkwegstelsel weg zou kunnen blazen. Waarom bent u niet ondervoed, vragen 
de maatschappelijk werkers, die me in hun onmetelijke onnozelheid soms op komen 
zoeken, hoe ze me altijd weten te vinden is me een raadsel, waar ik me niet mee wil 
bezighouden, ik heb wel wat anders te doen, waarom bent u niet ondervoed? Weten zij 
veel van de overvloed van voetbalvelden.

En zelfs als er geen douches waren, met altijd weer een Head and Shouldersflacon in 
een hoekje, en genoeg wapentuig her en der om er een heel guerrillaleger mee uit te 
rusten, dan nog zou er de schoonheid zijn die niet te vervreemden is. Zelfs niet door 
mij. De geur van gras, versgemaaid of, meestal, te lang. De verzorging van de terreinen 
laat vaak te wensen over tegenwoordig. Ik betrap er me op dat ik gevoelig blijf voor 
orde en netheid. Dat is geen goede zaak, geloof me. Dat bindt me aan de wereld. De 
ergernis om het tekort aan orde en netheid, bedoel ik. Vervelend residu.

Gelukkig is er de modder. De geur van modder. Elk veld zijn eigen variant. En het 
geluid van modder, onvervangbaar. Het geluid van voeten in de modder. Het geluid 
van voeten in dunne, slijmerige, diarreeachtige modder, of in vadsige, vettige, diepe 
modder. Noppen in de modder, veters in de modder ... ah ... het schreeuwen om de 

De voetbalcoach

2000

Monoloog voor een oudere acteur

Het is moeilijk in dit landje rond te zwerven zonder om de haverklap op een 
voetbalveld te stuiten. Je hoort me niet klagen, maar het valt wel op, de hoeveelheid. 
Wie daar een patent op heeft, op De Idee van Het Voetbalveld, als dat al mogelijk 
zou zijn, moet rijk zijn. Denk ik. En zijn kinderen ook. Als hij zo onverstandig zou zijn 
geweest voor nageslacht te zorgen.

Nee, zo stom zal hij wel niet geweest zijn om kinderen aan deze wereld uit te leveren 
en, als hij niet echt stom was, zal hij ook wel geen patent hebben genomen op 
wat dan ook, en zeker niet op voetbalvelden, waardoor hij, kom ik tot de logische 
conclusie, waardoor hij niet alleen kinderloos, maar ook arm zal zijn geweest. Zodat 
ik hem misschien ben tegengekomen, ooit, in de schemer van een vroege, natte 
avond in de buurt van voetbalvelden. Zoekend naar beschutting voor de nacht. 
Troostende gedachte: iemand te hebben ontmoet, hoe schichtig en omneveld ook, die 
voetbalvelden ziet als liefdevolle, veilige havens, waar je naar terugkeert, hoe zeer je 
ze ooit hebt misbruikt.

Ik bedoel dat het leven nog zo slecht niet is. Als het regent is er altijd wel een 
voetbalveld in de buurt. Met een bijna altijd verlaten tribune. Als de wind snijdt als 
een roestig mes, is er de lokroep van de dug-out. Het liefst die van het bezoekende 
team. Want schuilen in het commandocentrum van de thuisploeg voelt, voor mij, die 
zich niet graag thuis voelt, toch een beetje als een overtreding. Hoewel ik me in deze 
toch wel reken tot de rekkelijken: soms is de nood te hoog. Als het glas uit de dug-out 
van de bezoekers is geslagen en de hagel onmeedogend of meedogend, wat is het 
verschil, op mijn arme hoofd beukt, wil ik wel eens aarzelend de bank opzoeken waar 
de thuiscoach als een god het spelletje heeft geleid. Ik denk dan aan zijn keuzes, wie 
erin en wie eruit, welk systeem waarom, aan zijn twijfels en geschreeuw, en ga op mijn 
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Ik. Ik, leunend tegen een dode boom. Versleten aktetas in de hand. Bobbel in de grijze 
broek. Tranen in de ogen. Ik. Kijkend naar hem.

Honger. Een stijve. Een zoon. Zalig. Een stijve. Honger. Een stijve. Ik had daar normaal 
niet te veel last van. Er is zoveel gedoe over die geslachtsdelen, die sappen, die 
zuchten, het schuren van de lichaamsdelen tegen elkaar. Wat een armoede. Wat een ... 
niets, vergeleken met zijn kuiten, zijn billen, zijn blik, zijn ...

-  Jij kunt voetballen, riep ik.

Dat ik geluid kon maken, lucht door mijn verkrampte stemspleet persen kon. Men is 
niet verantwoordelijk voor zijn daden in zo’n geval.

-  Jij kunt voetballen, bravo.

Hij stuurt me een vuile blik terug. Maar ik liet me niet intimideren. Wat moet ik me 
toen onaantastbaar hebben gevoeld.

-  Jij hebt talent, riep ik. Jij bent talent, riep ik.

De banaliteiten die dan opkomen. Zo schaamteloos. Dat men zich zoiets herinneren 
kan en niet ter plekke kotsend sterft, is een raadsel waar ik elke nacht van wakker lig. 
Een of andere universiteitsprofessor zou daar onderzoek naar moeten doen.

Hij spuwt en kijkt alsof ik stront ben. Ik moet me toen dus nog geen stront hebben 
gevoeld. Vreemde gedachte. Ander creatuur. Een mens misschien? Het weinige eten 
van de voorbije dagen komt in mijn mond, zuur als varkensmest. Maar hij blijft spelen. 
Hij gaat niet weg. Hij laat zich bekijken.

-   Ga weg viezerik, zingt hij met zijn kinderstem. Het klinkt als een aria van een 
godenkind.

Ik keer terug naar het pleintje. In de regen. In de hagel. In de slappe zon die hier voor 
zomers doorgaat. Ik ga altijd terug naar het pleintje. Ik mag naast hem zitten in de 
donkerte na het spel. Waarom weet ik niet. Ik moet me er toen geen vragen over 
hebben gesteld. Maar ik mag naast hem zitten. Hij laat het me toe.

-  Hoe heet je, mag ik vragen.

Hij kauwt op zijn veter. Hij krabt op zijn buik alsof daarachter geen onstilbare honger 
gloeit.

-  Hoe heet je, mag ik vragen.

-  Carlos, zegt hij, haal je maar niets in je hoofd.

moeders en de goden, het verwensen van de benen en de bal, het applaus van het 
waanzinnige ...

De naam van de stad waarin ik me vergaloppeerde ben ik ... Vergaloppeerde?  
Ik moet me toen een paard hebben gevoeld, een dier dat door knieën, bit en karwats 
gedwongen kon worden een voor- en een achter-, een boven- en onderkant te 
hebben. Een stal! Wat moet ik me toen belangrijk gevoeld hebben. Er was een pleintje, 
herinner ik me. Merkwaardige toevalligheid. Stel dat er geen pleintje was geweest, dan 
was ik misschien boekhouder gebleven. Het is moeilijk om te beslissen of dat goed of 
slecht zou zijn geweest.

In elk geval.  Het gaat goed met mij.  Nu. Of toch zo goed als ik het mij kan wensen.  
Of zo slecht. Er is geen verschil.

Geen kunst trouwens dat ik het pleintje niet vergeten ben. Het woord is in mijn arm 
gekrast. Met een glasscherf en een vork. Het is in mijn buik gebrand met vuur van 
sigaretten. Als ik het pleintje dan nog zou vergeten, dan zou het slecht met me 
gaan. Dan zou ik er misschien mee op moeten houden. Wat zou dat nu weer kunnen 
betekenen: ermee ophouden. Wie zou waar mee moeten ophouden? Hoor mij.  Pfff.

Nieuw beeld. Oud beeld. Altijd hetzelfde beeld.

Hij. Hij, op het pleintje. Hij, de heerser van het pleintje. De tovenaar met de bal. 
Overstapjes, kappen, klemmen tussen de hielen, bal over het hoofd, schieten in 
de vlucht buitenkant voet, driedubbel overstapje, bal omhoog, hoofd, schouder, 
afrollen langs de rug, stilleggen op de kont. Rechterhiel, linkerhiel, om de as draaien, 
bruggetje, vertrekken, stoppen, bruggetje, schuim op de mond van de vernederde 
tegenstander, aaien met de zool, opwippertje, knieholte, vastleggen op de voet, 
streep, loeihard, vanuit stilstand, linkerpaal, rebound, rechterpaal, rebound, lat, 
rebound omhaal met een schaar. Goal. Witte tanden. Geniaal. Hij.
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volstrekt onbekend voor de persoon met mijn naam op zijn paspoort. Beschaamd om 
mij die tijden te herinneren. Maar ik kan er ook niets aan doen. Ik laat me bezetten. 
Nog steeds. Verlossing moet van elders komen. Ik ben niet zo getraind in de lagen en 
listen van het verzet en het maquis.

Ze brachten succes. Die krachten. Vreemd woord. Succes. Scherpe klanken, [u] [e], 
te scherpe klanken. Onverdraaglijk scherp. Ik die gewoon was in stilte te leven, te 
cijferen, te gehoorzamen, te ambtenaren. Ik die verwachtte in stilte ten onder te 
zu!!en gaan, tevreden luisterend naar de schoppen vo!le aarde op de neergelaten kist. 
Wat een zucht van verlichting zou ik dan slaken. Eindelijk begraven en dood. Ik gaf 
mijn job op en werd coach. Klein clubje. De provincie. Ervaring niet vereist. !k nodigde 
Carlos niet uit. Eerst trainen, trainen, trainen. Mezelf trainen tot ik waardig zou zijn 
hem te ontvangen met de egards bewaard voor koningen, waarvan hij er een was. Dat 
ik de weg van het succes moest opgaan. Vreselijke herinnering. Niets is mij bespaard 
gebleven. Zoveel doodlopende wegen in de wereld. Maar helaas niet voor mij.

Passie. Strijd. Loyaliteit: sleutelwoord is dat. Loyaliteit. Woede. Arrogantie. Overzicht. 
Koppie koppie. Sleutelwoorden zijn dat voor mij. BAL. Daar draait het om. Macht over 
de bal. Bal die veroverd wil worden.  Bal die geschopt wil worden. Bal die verkracht wil 
worden. Bal die het vijandige doel torpedeert. Horige bal. Deemoedige bal. Kreunende 
bal. Onze bal. Ik zie een goed team. Goede ploeg. Met veel mogelijkheden. Jonge 
kerels. Fris. Gretig. Met toekomst. Met perspectieven. Met toekomstperspectieven. 
Goede coach. Uitmuntende coach. Intuïtie. Gezag. Flair. Spontaneïteit. Met bepaalde 
ideetjes over bepaalde aspecten.  Details. Fingerspitzengefühl.

Blitz. Stukas. Fall Weiss. Tactisch perfect. Prima coördinatie grond- en luchttroepen. 
Plan duidelijk uitgelegd aan de lagere commandanten. Heel gezonde strategische 
opvattingen. Totale vernietiging van de vijand. Verpletterende verrassingsaanvallen. 
En dan. Boemboemboemboem. TOR DES MONATS. BLITZ.

Godverdomme jongens, Cruijff was zestien toen hij in het eerste stond. Vastzetten  
die kankerkutjeanetten. Op de pik en draaien. Schop ze kapot. Waarom hebben negers 
van die grote witte tanden? Kun je ze beter op hun bek slaan in het donker.  
Het gaat goed met ons. Zeker. Haat. Duel. Slaan op de nekwervel als je hoog hangt.  
Zij spelen voetbal, wij iets anders. No pain. Je bent een terrorist. Je geeft je leven 
voor je idealen. Je bent getraind. Je bent overal geweest. Boemboemboemboem. 
BLITZ. TOR DES MONATS. Angst is geen optie. Gehoorzaam je dorst. Gehoorzaam je 
bloeddorst.

-  Jij bent The King, zeg ik, zo hees als ik moet.

-  Viezerik, zegt hij.

Hij pakt de bal en doet een kunstje. Ik doe mijn ogen dicht en luister naar perfecte 
harmonie: de botsen, de voeten, de adem, het ... Ik mag mijn hand door zijn haar laten 
gaan.

-  Wat heb jij mij te bieden, vraagt hij.

-  Ik ben een coach, zeg ik.

-  Wat heb jij mij te bieden?

-  De wereld.

Tien jaar moet hij zijn geweest en hij kon al vragen wat ik hem te bieden had.  
Goden waren vroegrijp in die tijden. Hij haalt mijn ding uit mijn broek.

-  Piemeltje, zegt hij.

Mag ik u er attent op maken, mevrouw of mijnheer de rechter, die ik verlang te zien, 
maar die niemand mij schijnt te willen gunnen. Mag ik u er attent op maken dat hij 
de seks inbracht. Ik moet dit soort details vasthouden. Ik moet de juiste informatie 
kunnen geven. Ik ga mijn hoofd niet zomaar af laten kappen op het aambeeld van het 
onwetende fatsoen. Het is toch op een aambeeld dat het fatsoen wordt afgekapt? Of 
ben ik in de war met paarden? Ik bedoel, men mag natuurlijk mijn hoofd afhakken, 
dat spreekt vanzelf, daar wacht ik op, maar niet zonder de informatie juist te hebben 
doorgegeven. Men moet streng en helder zijn in die dingen. Denk ik toch.

Vaardige vingertjes. Vaardige vingertjes. Ik deed niets. Ik zweer het. Lul als ik was 
deed ik helemaal niets, behalve leunen tegen de boom of zitten op een bank. Wat me 
meer moeite kostte dan iemand zou kunnen vermoeden die nooit bij zijn dingetje is 
vastgepakt op de rand van een pleintje in de buik van een stad. Ik geloof me toch?

 
Ik moet gek geworden zijn in die dagen. Of iets van die orde. Vreemde krachten 
bezetten me. Leugenachtige krachten. Ik een coach? Tot het moment van de 
verzoeking van het pleintje kon ik geen voetbal van een dameshoed onderscheiden.

Agressieve krachten namen bezit van me. Doelgerichte krachten. Mannelijke krachten. 
Zonder enige twijfel gewoon en alledaags voor de helft van de mense!ijken, maar 
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Dodelijke val in de krochten van het liefdesverdriet. Mooi woord, liefdesverdriet, 
de klinkers en de medeklinkers, de opeenvolging ervan, cascadeachtîg, hoog naar 
laag, waterval van tranen natuurlijk. Bepiste broek, doelpalen beplakt met sperma, 
penaltypunt doorboord met mijn lid. Het vreemdste gedrag brengt het liefdesverdriet 
naar boven. Dat laatste was niet makkelijk te doen trouwens. Ik bedoel het doorboren 
van het penaltypunt. Eerst, over de hekken klauteren. En dan fluitend de penaltysteen 
weghalen. Doen alsof je hier mag zijn, dat het de normaalste zaak van de wereld is om 
een steen uit een pieintje weg te halen. Dan het kapotgooien van de straatverlichting, 
moeilijker dan je denkt, probeer het zelf maar eens met een stuk steen van op de 
grond, de fictiefilms doen daar veel te makkelijk over. En vervolgens wachten op 
het donkerste moment van de nacht. Maar hoe kan je nu weten wanneer dat is, het 
donkerste moment. Maar goed, men trekt zijn plan in die momenten en dan - met een 
één twee drie in godsnaam - jaagt men zijn lid in de grond. Op een moment dat het 
donkerste van de nacht zou kunnen zijn. Ik weet ook niet waarom. Maar het voelde zo 
juist. Hoor mij. Pfff.

De stadsvernieuwing slaat toe als een beul. Bulldozers maken het pleintje klaar voor 
een flat of een garage of voor sociale woningen. Nee!? Bulldozers maken het pleintje 
klaar voor een museum van actuele kunst. De blindheid van die mensen: moderne 
kunst! Actuele kunst!! Levende kunst!l! Dat is toch precies wat ze verdrijven op dit 
pleintje. En wat brengen die uitgedroogde flikkers en verschrompelende wijven van de 
kunst- en cultuurafdeling in de plaats? Schilderijen van hoeden en duiven en dinges, 
conceptuele kunstjes, performances, afbeeldingen van afbeeldingen van digitale 
torsies, multimediaal getransformeerde tranen van medelijden. Haha. Ik zou ermee 
kunnen lachen als het niet zo grappig was.

Paniek moet ik toen hebben gevoeld. Geschreeuwd moet ik hebben. In de bouwput, 
tegen de werfleiders, tegen de betonstorters, de betonijzers, de betonscharen. 
Belachelijk mens. In plaats van blij te zijn dat ik eindelijk weer het leven zou kunnen 
leiden dat me paste als een werkmansbroek. Een leven van wachten, van glijden naar 
het einde, zo weinig mogelijk schade berokkenend aan de planten en de struiken en 
de stenen en de aarde. Verborgen voor alle levende wezens, of wezens die denken dat 
ze leven. Iemand zal het hen vergeven. Ooit. Hoop ik. Hoewel ik niet wil hopen. Nooit 
meer hopen wil.

Scoren is het mooiste wat er is. Scoren scoren scoren. Niet het moment ervoor. Dan 
ben je druk bezig. Niet het moment erna. Dan ben je aan het ontladen. Maar het 
moment daar precies tussenin. Het moment dat je ziet dat de bal de lijn passeert. 
Dat ene ondeelbare moment. Dan is alles stil. Dan is alles goed. Dan heb je geen 
problemen meer. Dan ben je het universum. Strijd en systeem dat is het. Strijd en 
systeem. Stilte. Ogen dicht. In den beginne was de bal, en de bal werd woord en de bal 
was woord. Amen.

Wie gaat er winnen? (stilte) Wie gaat er winnen? (stilte) Wie? Wij. Wie? WIJ. WIE? WIJ! De 
vijand is een kut. Kutkutkutkut. Jongens. Er zijn weinig zekerheden in het leven. Dit is 
er een van: vandaag gaan we winnen. Blitz.

Gênante herinneringen. Maar ik troost me met de gedachte dat ze eens, en niet eens 
zo ver in de toekomst, niet meer herinnerd zullen worden. Vreemd woord: toekomst. 
Toe-komen. Aan-komen. Eindigen. Stoppen. Geen toekomst in het woord. Ik ging naar 
het pleintje als naar mijn dealer. Kijken. Verlangen. Uitstellen. Scoren. Delirium. Watch 
me. Die avond. Het begin van het einde van mijn gekte. Gelukkig. Maar eerst nog de 
absolute top. Verschrikkelijk.

Ik naderde het pleintje gesteund door de lage rode zon, geen jongensgeluiden. Ik 
aarzelde. Een vermoeden van een afgrond. Ik aarzelde maar moest vooruit. Hopend 
dat het geluid zou opduiken in de stedelijke, avondlijke zomer. Heel zacht, de hoge 
schelle stemmetjes eerst, dan de schurende stemmen in de breuk van hun leven. Mijn 
oren gespitst tot ze pijn deden. Tevergeefs. Geen jongensgeluiden. Geen botsende bal. 
Verdreven. Hekken om het pleintje. Bomen al geveld. Geen jongensgeluiden. Nu niet. 
Nooit meer.

De voetbalcoach
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had veel met seks, toen. Maar niet uit mezelf. Hij heeft het mij opgedrongen. Hij heeft 
me die obsessie geopenbaard. Hij was de vroedvrouw van mijn seks.

Ik weet nu dat het niet verstandig îs een zoon te nemen. Maar ik pleit verzachtende 
omstandigheden. Hoe kon ik weten, ik die geen enkele ervaring had, met niets in 
het leven dan met gewoonte en met veilig stinkende sleur, hoe kon ik weten hoe 
verslavend de vernederende overgave aan de zoon zou zijn. Als hij afwezig was 
gebleven, gebetonneerd in de vloeren van het museum, was het allemaal misschien 
nog onder controle gebleven. Gruwelijke gedachte. Gelukkig kwam hij terug. Zodat de 
laatste bel kon klinken. Blessuretijd.

-  Viezerik.

Ik kijk naar een schilderij. Een Francis Bacon, even duur, maar niet half zo mooi als een 
voetbaltribune. Want dat moet ik zeggen en herhalen. En altijd opnieuw bevestigen. 
Ik ben nooit meer losgekomen van de schoonheid van het veld. Ondanks alles. En 
schamen doe ik me er nog steeds niet voor. Misschien is dat de vloek die mij in leven 
houdt. Hoor mij. Pfff.

-  Viezerik.

Het woord klinkt luid in de stilte achter mij. Zijn stem. Nee niet zijn stem.  Een 
mannenstem. Maar daar doorheen ... zijn stem. Ik weiger me om te draaien. 
Stompzinnige daad van de wil.

-  Viezerik.

Ik weiger te hallucineren. Mij krijgen ze niet.

-  Viezerik.

Ik herinner me het woord. Natuurlijk. Van bij het begin van deze affaire (affaire!) ben ik 
constant beledigd. Daar hou ik me mee recht.

-  Draai je om viezerik. NU.

Hij zit op het kunstzinnige bankje, het museumbankje, in het midden, waar oude 
vrouwtjes met spataderen en heren met beginnend rokersbeen nog even kunnen 
schuilen voor de aftakeling hen ... Hij kijkt ernstig. Hij is gegroeid. Natuurlijk. Een jonge 
man. Rijzig. Mijn lijf krimpt in het licht van het zijne. Ik heb niets verleerd, zegt hij. Ik 
ben harder geworden. !k ben een terughangende spits. Ik ben een koning. Ik heb een 
coach nodig. Die mij in het eerste elftal dropt.

In plaats van te verdwijnen in de leegte van Carlos, stapte ik naar voren. Vier titels in 
vijf jaar. Halve finale in de bekercompetitie. Hop hop naar de nationale divisie. Raar 
woord divisie. Doet denken aan een tankcolonne. Succes in alle bedden. Gespleten 
vrouwen. Liefdesgejank. Vervelend vaak. Ik hou van jou. Vreemde zin. Schijnt iets te 
betekenen voor sommige mensachtigen. Ik hou van jou. Ziekelijke tijden.

Ik begon de kunsten te koesteren. Ik die geen Kiefer van een Constable, geen 
Rubens van een Rodin kon onderscheiden. Elk schilderij: een mausoleum van Carlos.  
Elk beeldhouwwerk een eerbetoon aan hem. Het ging goed met mij. Coach met 
intellectueel randje. Kop op tv en in de boekskes. Ik denk alleen aan hem. Neem deel 
aan culturele debatten. Denk alleen aan hem. Schijt een mening over alles. Denk 
alleen aan hem.

De mensen kennen me van toen. Als er iemand over mij struikelt in het park, wil die 
soms nog wel eens vragen, maar bent u niet die van op tv toen ... eens. Nee natuurlijk 
niet, dat was mijn broer. Can you spare me a dime? Geen wonder dat ik aan het 
verleden vast blijf plakken. Het ging te goed met mij. De meest beloftevolle coach. De 
afwezige Carlos gaf me kracht.

Als het regent, ga ik naar het museum. Beuys, Tuyens, Dumas, Nauman, Fischl, Brown, 
Park, Wang, Bamwoko, Tchad Blake. Iedereen en alles is Carlos. Onder elke vloer: het 
pleintje. Achter elke wand: de goal. Als het niet regent, ga ik ook. Onder elke vloer: het 
pleintje. Achter elke wand: de goal. Denk alleen aan hem.

Hoe dacht ik aan hem? Als een man aan zijn vrouw? Neen. Als ik al een man was, was ik 
een man die nooit zoiets als een gedachte aan zijn vrouw had gewijd. Vreemd woord, 
gewijd. Als een heilige aan zijn god? Neen. Een heilige denkt niet aan zijn god. De 
god denkt in de heilige. Carlos dacht niet in mij. Als een vent aan zijn geliefde? Zeker. 
Maar toch is dat niet genoeg. Als een vader aan zijn zoon? Zeker. Maar toch is dat niet 
genoeg. Als een vader aan zijn geliefde zoon? Dat moet het zijn geweest. De vader die 
bestond omdat de zoon bestond. De vader die rechtop stond, en blufte en tot man 
werd gebaard door de zoon. Dodelijke relatie. lk had geen ervaring met een zoon. Wist 
niet hoe me te beschermen tegen zijn greep op mijn verstand, mijn wil, verbeelding, 
holle woorden, holle woorden, op mijn seks. Ikzelf had niets met seks. Ik bedoel, ik 
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Op mijn ziekbed weet hij mij te vinden. Hij beslist dat ik nu rijp ben, voor hem. Hij torent 
boven mijn baxters uit. Kanu, als je dan toch per se een vergelijking wil. Die met zijn 
hartafwijking. Kan geen toeval zijn. Dat soort voetballers heeft iets met harten. Hij 
nam me bij mijn lid en sprak.

-  Ik heb een villa nodig.

Ik gaf hem de mijne. Middeleeuwse open haard, twee traphallen, vier 
badkamers, inpandig zwembad, vloeren uit een Toscaans kerkje, plafonds uit een 
trappistenklooster, een conservenblik Polen om de tuin te onderhouden. De luxe die 
een coach verzamelt. Wat een onzin. Ik ben beter af nu dan toen. Architecturaal zeker. 
De spanning tussen vorm en functie is zo veel indrukwekkender op en rond het veld. 
Niets gaat boven een pleintje natuurlijk. Pijn.

Carlos installeert zich. Een hemelbed of vier. Drie artiesten vliegen over om op 
de muur naast de haard een panorama te schilderen in tropische kleuren. Zeven 
bloeddorstige leeuwen krijgen een kooi in de achtertuin. Voortdurend ondervoed, 
opdat hun brullen akelig zou zijn. Een dijk van een PA waarmee je het sportpaleis zou 
kunnen vullen met een dreun die de darmen van de Night-of-the-Proms-bevolking 
op slag zou kunnen ontlasten, zodat er binnen de kortste keren een meter drek in 
stond ... Ik vond het allemaal prima.

-   Ik verwacht elke ochtend ontbijt op bed, zegt hij. En eten zoals mijn moeder 
het klaargemaakt zou hebben, als ik er een zou hebben gehad, en elke avond 
beschikking over het meisje van de buren.

Dat laatste lag moeilijk om allerlei redenen, mevrouw mijnheer de rechter van mijn 
kloten die ik nooit zal zien, omdat u mij niet wil zien, omdat u mij niet wil vinden en mij 
ontoerekeningsvatbaar, wat een woord, verklaart nog voor u me hebt gehoord, terwijl 
ik toch al mijn zinnen heb. Ik heb er veel te veel. Ik wens vaak dat ik er minder had. 
Maar wensen helpen niet in dit soort zaken. Waarom pakt men mij niet op en laat men 
mij niet verrekken in een vergeetput in een middeleeuws kasteel. Dat zou toch een 
mooie attractie zijn. Een soort levende stervende kunst. Met een camera on top, dying 
online, kunstwerk dat, niet zonder een contente glimlach om de lippen, verschraalt 

Het probleem met de wereld is dat alles fake !ijkt. De beurs, aandelen, politieke 
partijen, keuzes, bestaan die echt? Het maagzuur in mijn mond, dat is reëel. Groene 
kleuren in mijn hoofd, nevels, slierten mist, dat is reëel. Te veel, te weinig adem, wat 
is het verschil, dat is reëel. Ik sluit mijn ogen, om niet hier en nu uit elkaar te spatten. 
Carlos.

Carlos. Ik tast naar hem. Maar hij is weg. Ik ren door alle gangen, alle zalen, alle 
meesters, alle godverdomse ... Stop. Rustig. Rustig. Opnieuw. Herbeginnen. Altijd 
opnieuw herbeginnen. Ik begin opnieuw. Terug naar Bacon. Terug naar de installatie 
met de koude zuidpoolwind en de pinguïnkreten. Terug naar de kaarsen die ruiken 
naar de onpeilbare dieptes van het darmenlabyrint als metafoor van het een en ander. 
Terug naar ... STOP! Een staaf hitte van mijn staartbeen naar mijn kruin. Alleen een hete 
staaf te zijn te midden van een wereld die uit elkaar draait, muren die verpulveren, 
waar is de pechstrook? Alles wankelt. Einde missie. Kruipend in het museum. Steunend 
tegen de muren. Oude man. Dode man. 

Ik probeerde hem te vinden. Waarom is hij weggegaan? Hij heeft me nodig toch toch 
toch?! Scoutingtocht door de hele wereld. Elke tocht, hoe groot ook de omweg, 
eindigend voor het schilderij van Francis Bacon. Carlos was er nooit. Koninklijke 
afwezigheid. Ik spuit onder alle schilderijen. Maar niemand begrijpt mijn boodschap. 
Het zal wel weer een performance zijn. Men raapt mij op van de straat. Waarom doet 
men dat toch in onze steden? Waarom laat men mij niet wegglijden  in het meest 
nabije rioolputje. Dat zal me nu niet meer overkomen. Denk ik. Helemaal onzichtbaar 
ben ik weliswaar nog niet. Maar ik leer bij, elke dag. Tot ik helemaal opgelost zal zijn. 
Zelfs voor de kompanen in de mist, en zeker voor de maatschappelijk werkers. Ik hou 
mezelf nog even in de nabijheid van de wereld, in de hoop (niets is hardnekkiger dan 
de hoop) dat een of andere rechter zich zou verwaardigen mij op zijn minst te horen, 
misschien zelfs te vonnissen. Maar zelfs die hoop verpulvert langzaamaan. Gelukkig.
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dreigde te destabiliseren. De maatschappij! Destabiliseren!! In welke woorden ik toen 
leefde. Dat ik daarin ademen kon. Wij vormden een koppel dat vertedering opriep 
bij mensen op zoek naar een goed doel. Wij waren didactisch materiaal voor moeë 
onderwijzeressen, die geen zin hadden de les multiculturele samenhorigheid voor te 
bereiden. Vreemde recepties in vreemde paleizen. Vreemde vrouwen met vreemde 
glimlachjes. Ze moeten ons als een curiosum beschouwd hebben. Wijzend naar mij. 
Kijk daar: de ontdekker. Een soort van Columbus. Die heeft ook niets ontdekt wat niet 
reeds bestond in al zijn glorie, voor hij zijn blik de juiste kant uitstuurde. Pfff.

De engelbewaarder van Carlos. Engelbewaarder. Was het dat wat ik was? Een 
engel? Geen man geen vrouw? Een bewaarder, een conservator? Vandaar die 
associatie met cultuur. Dat ik daar nu pas achter kom. Het is goed altijd opnieuw te 
herbeginnen. Vreemd dat ik dat nu pas inzie. Een conservator van het natuurlijke 
talent waarschijnlijk. Vandaar dat National Geographic mij naakt liet ronddraven in de 
savanne. Of ben ik nu in de war met een tv-spot voor Club Med?

In het doel: Buysse Eric 

Rechtsachter: Brown Geoffrey 

Linksachter: Vandevoorde Jos 

Libero : Kialunda

De pijn die dat elftal mij nog elke dag doet. Opnieuw. Altijd opnieuw.

Mandekker: Van Doorselaar, de doos, Daniel 

Rechterflank: Kukesh Farid 

Linkerflank: Berckmoes Toon 

Middenveld: Baetens Jan 

Middenveld: Bonair Marinus

Hangende spits: Carlos The King 

Diepe spits: Buydens Leo

Wat een elftal. Wat een vreugde. Wat een hit.

en verschrompelt, en voor je ogen waardeloos wordt. Als het ooit enige waarde heeft 
gehad. Waarom bekommeren alleen de maatschappelijk werkers zich om mij. Zodra 
ik die vraag kan beantwoorden, en die dag zal komen, misschien nog vroeger dan ik 
denk, dan zal ik met plezier afscheid nemen van dit tranendal, hoeveel voetbalvelden 
er op dat moment ook nog mogen bestaan die ik niet vereerd heb met mijn nederige 
bezoek.

Dat van het meisje van de buren lag moeilijk, om verschillende redenen. Omdat ze er 
geen zin in had bijvoorbeeld. Maar dat duurde gelukkig niet !ang. Carlos had een grote 
overredingskracht. Moest ook zij nu ondervinden.

Vanuit de kamer, waar ik buiten stond te wachten tot ik met een of ander van dienst 
kon zijn, klonk het gekreun en het geblaf van het buurmeisje, als een eredienst 
waartoe ik terecht, want onwaardig, niet werd toegelaten. Slecht voelde ik me niet, 
integendeel. Ik kon heel erg genieten van het meisje van hiernaast als ik haar builen 
en blutsen mocht verzorgen nadat ze uit zijn vertrekken was geschopt. Ik had daar 
een zeker genoegen in, kon daar een zeker genoegen in scheppen, is de betere 
formulering, zou mijn oude onderwijzer zeker hebben opgemerkt. Aan wie men zich 
allemaal blijft spiegelen voor men door de duisternis wordt omarmd. Ondertussen 
gunde Carlos mij geen blik in huis. Zijn huis. Ik vroeg niet anders. Ik genoot van elke 
seconde.

Carlos verwaardigde zich, een contract te tekenen bij mijn club. De club waar ik op 
hem wachtte, bedoel ik. De club met internationale allure. Hangende spits. Eerste 
elftal. Zestien jaar. Carlos werd een nationale ster. Ik ook. Vreemd woord: nationale 
ster. Dat die een nationaliteit hebben, sterren. Culturele ambassadeur. Ook zo’n 
vreemd woord. Wij waren er een. Multiculturele ambassadeurs. Vreemd duo. Het 
voetbal scheen te kunnen helpen bij een of ander probleem dat de maatschappij 
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Een maand voor de beruchte bekerfinale werd Carlos benaderd door een Engelse 
manager. Door dé Engelse manager. Wonderlijke gebeurtenis. Carlos  trots als een 
adelaar. Ik had ook trots moeten zijn natuurlijk. Mijn plaats moeten kennen. Want ik 
leefde tenslotte in het chauffagehok en daar is het niet eenvoudig om trots te zijn 
of je hoofd koel te houden, daarvoor slaat de brander iets te vaak aan, zeker in de 
winter, en het was nog winter toen, of op zijn minst was het een koude lente dat jaar. 
De bloemen kwamen maar niet tot bloei, toen. Ik kan ze me toch niet herinneren, nu. 
Misschien waren ze er wel en heb ik ze over het hoofd gezien. Weet ik veel. Opnieuw. 
Herbeginnen. Altijd opnieuw herbeginnen.

Een maand voor de beruchte bekerfinale werd Carlos benaderd door een Engelse 
manager. Door dé Engelse manager. Ik had moeten begrijpen dat het moment van 
afscheid aangebroken was. Een moment dat onlosmakelijk verbonden is met het 
vaderschap. Het loslaten van de zoon en dat soort dingen ... Maar ik begreep het niet. 
Ik begreep zo weinig in die dagen. En ik hoopte natuurlijk, niets is verslavender dan 
de hoop, ik hoopte natuurlijk dat Carlos mij mee zou nemen. Onafscheidelijk duo 
en dat soort dingen. De beste prestaties onder mijn vleugels en dat soort dingen. 
Verslaafdheid aan de verlokkingen des werelds en dat soort dingen. Maar terwijl ik 
de drankjes en de hapjes af- en aanvoerde, kwam ik niet ter sprake geloof ik. Ik heb 
mijn naam tenminste niet horen vallen. De manager keek naar mij alsof hij me wilde 
kwetsen. Mij wilde kwetsen, ik die niet bestond, die niet wilde bestaan dan in Hem. 
Toen de manager verdween, was het alsof Carlos verdween. lk voelde het weer, de 
afscheidspijn, het liefdesverdriet. Gelukkig herkende ik het nu. Het zou nog erger 
geweest zijn als ik het nog nooit had meegemaakt. Vreemde agressieve krachten 
bezetten me. Domme krachten. Waterval van tranen, bepiste broek, schorgeschuurde 
stemspleet.

-   Ik heb jou gemaakt, riep ik. Zonder mij was jij een wees in een stad zonder gevoel. 
Een vogel voor de kat. Een gat voor al wie het vullen wil.

-   Ga naar je hok, riep hij.

Maar ik ging niet. De vergissingen die men begaat uit misplaatste vadertrots, uit 
onwetendheid. Ik kwam in opstand. Hoor mij. Pfff.

-    Ik ben je vader, riep ik. En je moeder. Vaders hebben recht op respect, aandacht, 
zorgzaamheid.

-   Ga naar je hok!!

-   Ik zet je uit de ploeg, schreeuwde ik. Ik ben de coach.

(countryliedje)

UIT HET NIETS IS HIJ GEKOMEN

HAD GEEN RODE DUIT OP ZAK ZIJN TALENT WEL MEE GENOMEN 

EN ZO VIEL HIJ OP ONS DAK

GO CARLOS GO YOU’RE THE DREAM 

LEAD THE TEAM

LET US SCREAM

GO CARLOS GO

WIJ ALS GOEDE BRAVE MENSEN 

IMMER KLAAR VOOR WIE IN NOOD 

EEN ARM MANNEKE EN ZIJN WENSEN 

VISSEN WIJ OP UIT DE GOOT

GO CARLOS GO ETC

Ambiance was een woord dat ik begreep toen, alles gewonnen. Goddelijke scheten in 
de dug-out. Soms van angst. Maar toch vooral veel overwinningslucht. Ik ruik het nog 
steeds, als ik de bank van een coach besnuffel, in willekeurig welk boerengat, bij een 
top- of bij een caféploeg, ik ruik het nog steeds, of de ploeg zich boven of onderaan 
de rangschikking bevindt. Een kwestie van aarsgas. Trofeeën. Extase. Rondzingende 
waves. Hooligans. Hele legers tot onze beschikking. Pijn. Schaamte. Schuld.

Een maand voor de beruchte bekerfinale, die finale moet berucht zijn geweest en 
gebleven, want ik zie soms nog herhalingen op tv als ik vanuit de voortuintjes in de 
huizen van de mensen kijk, nadat ik in hun vuilnisbakken heb geshopt. Ik heb dat 
niet graag. Dat ze die match heruitzenden. Ik kan me nog steeds niet losrukken van 
die beelden. ’s Anderendaags vindt die onbekende familie dan een kotshoopje in de 
voortuin. Ik kan daar ook niet aan doen. Het moet niet prettig zijn voor die mensen 
om de kots van een onbekende te moeten opruimen. Alleen daarvoor verdien ik al 
gevangenisstraf, vind ik. Maar ja. Dat komt ervan. Als men mij niet au sérieux neemt. 
De rechters bedoel ik.
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Verstild verdriet in de kleedkamer. Kijk jongens, zeg ik. Als er een god verschijnt, dan 
kunnen we leven in zijn licht. Dan komt het beste zomaar in ons naar boven. Kost geen 
moeite. Fluitje van een cent. Kijk jongens, zeg ik. Als er een god verdwijnt, dan hebben 
we alleen onszelf. Dan moeten we samenklitten als een kudde bizons. Dan wordt de 
groepsgeest het belangrijkst. Het aansluiten van de linies. De verdedigende reflex bij 
balverlies. Geen plaats voor franjes meer. Geen plaats voor egofielen. Kijk jongens, zeg 
ik. Ik wil dat wij winnen. Ik wil dat wij winnen voor hem.

Verdriet uit 45.000 kelen. Beruchte bekerfinale. Niet de spelers zijn de sterren, 
maar het publiek. Iedereen gekleed in zwart. Zwarte vlaggen. Constante dreun uit 
45.000 kelen: Carlos. Carlos. De camera’s tonen de tranen, de zere kelen, de foto’s van 
de held geplakt op de doorrimpelde voorhoofden. Snikkende schouders. Alle handen 
in elkaar. De Carlos-wave als afscheidsgroet. Ik sta als een boom voor de dug-out. 
Lijdende coach. Heerlijke match. 5-5. De geest van Carlos scoort de golden goal.  
Hij wint.

Ik ging, nog voor de beker werd gekust. Ik verwijderde me zachtjes. Ik luisterde naar 
het janken van de supporters. Ik keek naar het steeds zachter wordende licht achter 
de zwarte massa van de hoge tribunes. Ik ging, tot ik helemaal in het donker was, waar 
ik gelukkig nooit meer uit ben opgedoken.

Ik heb de politie proberen te overtuigen van mijn schuld, natuurlijk. Zonder straf kon 
ik niet leven. Stuur mij toch een rechter, laat mij de waarheid vertellen, spreek een 
vonnis over mij uit, tracht mij te begrijpen. Men keek vol medelijden en stuurde een 
horde maatschappelijk werkers op mij af die met hun zachte, nederige stemmen 
steeds verschijnen waar ze niet nodig zijn.

Soms zie ik Carlos nog wel eens in een vuile krant die ik in een verlaten tribune 
opraap om me te beschermen tegen een onbarmhartige noordenwind, of is het een 
barmhartige noordenwind, wat is het verschil. In de categorie trieste herinneringen, 
niet ingevulde beloften, scoort hij hoog. Een enkele keer als ik - ik weet niet wat - dan 

Die kwam aan. Ik ben nog steeds verbaasd dat zo’n simpel zinnetje doel kon treffen, 
dat een adelaar daardoor onderuit kon gaan.

-   Ik zet je uit de ploeg.

-   Dat durf je niet, zei hij.

-   Dat durf ik wel, zei ik.

Hybris. Hoogmoed. Ik geloofde mezelf. Ik was de coach. Mijn lot was bezegeld.

-   Ik ga naar de pers, zei hij.

-   De pers?

-   Ik vertel van het pleintje.

-   Wat van het pleintje?

-    Alles van het pleintje. Een golf van achterklap zal je verpletteren.

-   Dan ken je dit land slecht, riep ik. Dit land kent iets van medelijden. Ik heb je 
gevoed, gesteund, geholpen.

-    Ik ga naar de rechter, riep hij, die dingen zijn strafbaar!!

-   Ga naar de rechter, schreeuwde ik terug. In dit land is men voorzichtig met dit soort 
dingen. Ik heb niets gedaan. Jij hebt mij behekst. Jij ... elke rechter in dit land zal mij 
begrijpen.

-    Ik was maar tien jaar godverdomme. Wat dacht je dat ik doen kon. Jij bood meer 
geld aan dan ik toen weigeren kon. Sukkel.

Sukkel. Een heel goed woord, vind ik nu. Maar toen ...

-   Zonder mij was jij nu een aidskarkas in een stinkende hut in de jungle. Een 
eenbenige bedelaar op een zandhoop in een bidonville. Een zombie onder een 
hoop rottende palmbladeren in de gesel van de zeikende regen. Een bruine 
nietsnut die alleen maar denkt aan mij mij mij.

Voor ik het wist had ik de baseballknuppel in mijn hand. Voor hij het wist was hij dood. 
Koel dat men wordt op zo’n moment. Vernuftig. Efficiënt. Verschrikkelijk. Ik sleepte 
het kadaver naar het hok van de leeuwen. Gegrepen bij het voederen! Einde van een 
droomcarrière! Dood van een koning!! Nationale rouw, welhaast.
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kus ik hem wel eens en vraag vergiffenis. En vloek dat ik nog niet mag rusten in de 
aarde omdat ik me al zijn doelpunten nog herinner. Een voor een. Te beginnen met 
die op het pleintje. Daar zou ik uiteindelijk willen liggen, onder de penaltystîp van het 
pleintje. Onder de opslagkelder van het museum, vertrappeld door de studs van ... 
vertrappeld door de studs van een leger minnaars van de schone kunsten. Dat is mij 
echter niet gegund. Ik weet ook niet waarom. En dus strek ik me uit in dug-outs en 
lege tribunes. Als het zomer is wel eens stiekem in de goal. Ik blijf op mijn manier in 
leven. Ik kan er niets aan doen. Hoor mij. Pfff.

Einde

De voetbalcoach
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Een gezicht is constant in beweging, een masker legt die beweging stil, voor 
even of voor langere tijd. Het onttrekt een emotie, een lichaamservaring, een 
maatschappelijke positie uit de complexe fluïditeit naar een meer eenduidig 
statement. Het toont de betekenis van een leeftijd, een klasse, een cultuur in 
één beeld dat voor velen herkenbaar is, waardoor men er zich makkelijk mee kan 
verhouden. Een masker appelleert aan de collectieve kennis van de kijker, het helpt de 
waarnemers om een groep te worden. Het bevriest de impuls, beeldhouwt de emotie, 
zet de fysieke ervaring vast. Het masker is een snapshot van de ziel en een zelfportret 
van ecologisch-maatschappelijke processen.

Over foto’s
In dit essay probeer ik de dynamiek tussen het gezicht en het masker te begrijpen in 
mijn werk. Natuurlijk maakt het medium van de fotografie elk gezicht in zekere zin 
tot masker, een uitsnede uit de tijd, een stilstand in de fluïditeit van betekenissen.  Ik 
wil dat gegeven in dit verhaal noch ontkennen noch bevechten. In de selectie van de 
foto’s van Rob ten Broek die mijn werk documenteert, heb ik gekozen voor momenten 
die reeds in de voorstelling de fixatie van het masker zochten, omdat ze een scène 
samenvatten of een centrale activiteit van een scène grepen en daardoor de kern van 
een betekeniscluster bevroren en zichtbaar maakten.

Gezicht en masker
Een foto-essay

Terwijl ik in de coronatijden mijn hoofd brak over het verschil tussen het Nederlandse 
‘mondkapje’ en het Vlaamse ‘mondmasker’ bedacht ik me, dat ik vrij vaak maskers 
gebruik in mijn toneelwerk. Beter: ik gebruik vaak gezichtsfixaties die associaties met 
maskers oproepen. Waarom doe ik dat? Wat kunnen maskers vertellen wat een gezicht 
niet kan? Heeft mijn voorliefde iets te maken met de omgeving van de theaterschool? 
Wat is een gezicht, wat is een masker?

Het gezicht is waarschijnlijk het meest intrigerende deel van het menselijk lichaam. De 
innerlijke beweging en de beweging buiten het lichaam komen er, op een altijd elkaar 
veranderende manier, samen. Het is het canvas van de interactie tussen het private 
en het publieke, het psychologische en het sociologische, de innerlijke en de externe 
ecologie. Het theater is een ruimte waarin de osmotische en afstotende dynamiek 
van het gezicht met aandacht wordt getoond en bekeken. In het theater, op een 
specifiekere manier dan in het dagelijks leven, wordt de ontmoeting tussen binnen 
en buiten geënsceneerd met veel verschillende middelen. Sommige tijdelijk, andere 
permanent. In het ensceneren en het bekijken van de gezichtsuitdrukking stellen 
makers en kijkers zich impliciet en expliciet vragen over hun eigen zijn en leven. Het 
gezicht is nooit neutraal, universeel of alleen maar particulier. Het gezicht heeft een 
leeftijd, een gender, een kleur, een sociale klasse, een emotie, een esthetiek, een 
textuur, een geur, een grootte. 

Van bij het begin van de soort is de mens zich bewust geweest van het ecologisch-
maatschappelijk slagveld dat het gezicht is en heeft hij erop ingegrepen om zijn positie 
(persoonlijk, maatschappelijk, kosmologisch), zijn wensen en ambities te begrijpen en 
vorm te geven. Hij deed en doet dat met haarsnit, verf, tatoeages, gezichtsbijsturingen 
(lange nekken, uitgerekte oorlellen, langwerpige schedels, gigantische lippen, botox, 
esthetische chirurgie, digitale bijsturingen) en door materialen permanent in te 
brengen in het gezicht (houten pinnen, verf, metalen ringen, chips).

Gezicht en masker
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Ook in bovenstaande foto uit Beatrix en de Grieken (2013) zijn de acteurs niet 
geschminkt, maar is het masker-achtige nadrukkelijk aanwezig. Alle acteurs (op de 
figuur uiterst rechts na, die een ‘echt’ gasmaker draagt) tonen eenzelfde uitvergrote 
en gefixeerde emotie van exaltatie en offensieve krankzinnigheid.

Belangrijk in dit beeld is dat de belichting de collectiviteit van het gebeuren 
ondersteunt. Het licht smeedt een eenheid tussen ruimte en de groep van acteurs.  De 
open monden, de tongen, het wit van de ogen zijn de elementen die de personages 
delen, waardoor er een collectief masker lijkt te ontstaan.

De transformatie van gezicht naar masker heeft in dit geval alles te maken met 
het genre van de voorstelling waaruit dit beeld komt. In de groteske komedie is 
het gezicht bijna per definitie wijd opengesperd en toont het een monumentale, 
eenduidige betekenis, die een van de wegen is naar het creëren van een vette lach.

Een eerste stap op weg naar een autonoom masker, voorbij de loutere fixatie van 
de gezichtsuitdrukking, is het gezicht dat op de speelvloer de essentie van het 
betekenismoment creëert via een activiteit van de acteur. 

Het gezicht als masker
De meest elementaire vorm van een masker is géén masker, maar een fixatie van de 
gezichtsuitdrukking. In Dirty Weekend (2015) duwen Bella en Tim met het voorhoofd 
tegen elkaar en schreeuwen hun woede, afkeer en angst uit. De gezichten zijn niet 
geschminkt, het haar nauwelijks vormgegeven. Dit beeld staat heel dicht bij de private 
wereld van de acteurs. De casual kleding van de acteurs onderstreept die keuze.

Opvallend in deze foto is de symmetrie tussen de gezichten: de open mond, de 
toegeknepen ogen, de gelijke krachtontwikkeling, het slordige haar, de gespannen 
hals, de gezamenlijke schreeuw. De ruimte waarin de schreeuw zich ontwikkelt, is 
ongedefinieerd en speelt een beperkte rol. Het gaat om de twee gezichten die één 
dubbelmasker van woede worden.

Belangrijk voor het begrip van het beeld is de keuze voor de evenwaardige kracht 
tussen man en vrouw. Agressiviteit is van beide genders en de twee krachten houden 
elkaar in evenwicht. 
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Geschminkte maskers
Een vaak voorkomende manier om van een gezicht een masker te maken is natuurlijk 
het gebruik van schmink. Het schminken van het gezicht is de uitgelezen manier om 
een cultuur-typische of mentaal-emotionele configuratie in één beeld te vangen en 
daardoor een grote hoeveelheid van betekenisassociaties mogelijk te maken.

Een clownsgezicht is één van de alom bekende schminkmaskers in onze cultuur. De 
witte fond de teint, de rode neus, de extreem ruim geschilderde mond, de uitgerekte 
oogpartij is een bekende manier om de clown vorm te geven.

Het clownsgezicht roept associaties 
op met kindergeluk, kinderangst, 
entertainment, nostalgie. Het rijke 
betekenisveld van dit masker (leuk 
en gevaarlijk) maakt het mogelijk 
de ene betekenis tegen de andere 
in te zetten.

In Dirty Weekend (2005) schminkt 
vrouwenmoordenaar Tim zich als 
clown om zijn misdaden te begaan. 
Het masker, binnen het genre 
van de wraakthriller, creëert een 
verwachtingshorizon van alertheid, 
speelsheid maar ook angst.

Het clownsmasker opent 
de mogelijkheid om van 
het personage een speelse, 
gewelddadige pervert te maken 
die zijn slachtoffers vernedert. Het 

masker heeft het gezicht van de acteur verdrongen. De ontmoeting tussen emotie, 
vertelgenre en femicide is in één beeld gevangen.

Geschminkte maskers zijn bij uitstek geschikt om clichéopvattingen over een bepaalde 
cultuur te uiten. Zwarte Piet. De eeuwige jood met een toegevoegde kromme neus. De 
valse, onderdanig glimlachende oosterling. 

In Theebuiltje (2014) zit Theebuiltje1 tegen een blauw uitgelichte betonnen muur en op 
een spiegelende vloer. Haar kin, mond, bovenlip en neus zijn bedekt met wit poeder, 
cocaïne.  Vanuit haar rechteroog is een spoor van door tranen uitgelopen schmink te 
zien. Het verschijnt als een litteken op haar lichaam. Haar ogen zijn gesloten. Haar 
gezichtsuitdrukking (bevestigd door de hele lichaamshouding) wordt een masker van 
de nederlaag, de berusting en het maatschappelijk isolement. De pijn van de wereld 
wordt weggegomd en verdwijnt in de wereld van de roes. Het blauwe licht en de 
betonnen ruimte zijn essentieel om het idee van dat masker te doen ontstaan.

Het beeld ontstaat doordat de actrice zichzelf tijdens de voorstelling schminkt met 
poeder en door te wenen de mascara doet uitlopen.

Het masker-element lijkt nodig omdat het moment niet louter een emotie toont, 
maar ook een maatschappelijke oorzaak ervan. Waarbij cocaïne, beton en de kleur 
blauw de brug tussen het innerlijke en de buitenwereld zichtbaar maken.

Het specifieke van dit soort masker is dat het flexibel is in de tijd. De actrice kan het 
meenemen naar andere scènes of het laten verdwijnen op om het even welk moment.
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iconografie samenkomen. De verbinding 
van morele slechtheid met genderbending 
wordt nog gecompliceerd doordat een 
meisje een man speelt, die een meisje 
verbeeldt.

De keuze van dit beeld verdient extra 
aandacht.  De keuze is sterk bepaald is door 
de context van de toneelschool, die vooral 
uit vrouwelijke studenten bestaat, waardoor 
de ‘dubbele genderbending’ eerder een 
institutionele oorzaak heeft dan een 
ideologische of esthetische. Toch blijft het 
cliché van de valse, gevaarlijke oosterling 
problematisch. Het is een politiek 
incorrect masker. Maar de discrepantie 
tussen de keiharde morele slechtheid 
van de businessman en het breekbare 
poppetjeslichaam levert een aantrekkelijke 
theatrale spanning op. Vandaar de keuze. 

Expressionistische maskers
Er zijn vormen van geschminkte maskers die ik expressionistisch wil noemen, omdat 
ze net zoals expressionistische schilderijen de innerlijke toestand zichtbaar maken in 
afbeeldingen van de maatschappelijke wereld en vice versa. Het is een vorm waarin 
het masker zich gedeeltelijk losweekt van de maatschappelijke én de innerlijke 
referent. Het is een vorm van abstractie die nog duidelijk figuratieve kenmerken heeft. 
En omgekeerd, een vorm van figuratie die duidelijk abstracte kenmerken vertoont. 
Het doel is om het gevecht tussen binnen- en buitenwereld zo fluïde mogelijk te 
schetsen.

Een complexe variant op de geniepige, onderdanige oosterling is te zien in het 
geschminkte masker van het businesspersonage in Theebuiltje (2014).  Het masker van 
de businessman die machteloze emigranten uitbuit, is gebaseerd op een cliché uit de 
Japanse pornoverbeelding, met name de burusera niche.

In de burusera porno verkleedt een man zich als een schoolmeisje. Het geschminkte 
masker bestaat uit een witte fond, geishamondje, poppenogen, blozende roze 
wangetjes, lange zwarte wimpers, met roze bloemetjes versierde blonde pruik.

Het idee van de malafide businessman wordt dus verbonden met een masker waarin 
een oosterse afkomst, een mannelijke dader, genderbending en een pedofiele porno-
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In de ontmoeting tussen nicht Hilda en Andrea zijn gelijkaardige maskers te zien. De 
oorbellen bij Andrea verwijzen naar haar hoop te kunnen functioneren in een normale 
gezinssituatie. De hoed en vooral de vooruitstekende tanden van nicht Hilda vinden 
hun wortels en logica in de keuze van de groteske toets in de voorstelling.

Objectmaskers
Geen van de bewerkte gezichten in dit essay zijn maskers in stricto sensu. Een masker 
als autonoom object dat het gezicht verbergt en de betekenis van het gelaat van het 
personage bepaalt, is afwezig in mijn werk.

Toch gebruik ik een soort van teken dat voorbij schmink en verf gaat. Soms voeg ik 
objecten toe aan het gezicht om het verhaal te vertellen. Ik noem het objectmaskers 
of objectgezichten.

In Liefde in goede tijden (2012), een bewerking van Een bruid in de morgen van Hugo 
Claus, is het echtpaar Pattini geschminkt op een brutale manier, die uiting geeft aan 
een gemoedsgesteltenis van verveling, walging, nederlaag enerzijds en de wil om tot 
een hogere klasse te behoren anderzijds.

De vlekken en kleuren op het gezicht van de man volgen nog nauwelijks de 
fysionomie van het gezicht. Het blauw, oranje en zwart stellen een complex 
tekensysteem voor, dat van de toeschouwer een blik verwacht die veeleer thuishoort 
in een beeldende kunst museum dan in een theater, als voorwaarde om tot betekenis 
te komen. De toeschouwer kan in dit canvas de botsing van sociale ambities en 
verborgen nederlagen vermoeden.

De kleurvlekken op het gezicht van Madeleine Pattini volgen de fysionomie van 
het gelaat, maar het gevecht tussen de kleuren verwijst naar een ongemak en een 
bitterheid, die ook in de lippen en de blik te zien zijn.

De maatschappelijke en verhalende context waarin de gemoedsgesteltenissen 
opereren, toont zich ook in de lichaamshouding en de kostuums.

100
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In Eerste liefde (1992) drukt het naamloze hoofdpersonage zijn hoofd tegen een 
puntige houten paal. Er zitten er twee geluidsboxjes aan zijn slapen vast, die 
onlosmakelijk verbonden zijn met het personage. Af en toe klinkt er babygekrijs uit de 
boxen. Het personage is de vader van de baby. Het gekrijs linkt de man aan het verhaal 
over zijn liefde tot de moeder en tot zijn eigen geschiedenis. Hij kan met geen van 
beide leven en moet voor altijd op de vlucht. De boxjes zijn een masker. Zij maken zijn 
innerlijke angst en zijn plaats in de wereld zichtbaar en hoorbaar.

Een weerkerend probleem bij ensceneringen op een theaterschool is het 
surplus aan vrouwelijke studenten in een theatercanon met voornamelijk 
mannelijke rollen. Er zijn veel manieren om met die realiteit om te gaan. Ik heb 
er meermaals voor gekozen om objectmaskers in te schakelen, waarbij het 
vrouwelijke lichaam niet ontkend of veranderd wordt, maar waarbij middels 
een teken van mannelijkheid (in dit geval de penis) een actrice toont dat ze 
(in deze scène) een man speelt. De grootte en de kleur van het objectmasker 
in Twenty Something (2016) worden bepaald door de visuele en spelcode van 
de voorstelling.  In dit geval was het surrealisme van Murakami, waarop de 
voorstelling gebaseerd was, leidend. Het witte basismasker is niet meer dan 
een drager voor het toegevoegde object.
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Het gezicht van de acteur is het prioritaire canvas. Maar de masker-achtige elementen 
wijzen erop dat ik het realisme wil oprekken om betekenissen aan te reiken die de 
dominante geloofwaardigheid en waarachtigheid van gedrag en inzicht onder druk 
zetten. Het masker gebruiken om geldende sociale en psychologische maskers te 
ondermijnen.

In die zin is al mijn regiewerk ouderwets maatschappijkritisch. Het aanklagen van 
de rol van de kerk in de implosie van het Griekse financiële systeem in Beatrix 
en de Grieken. Het behandelen van migranten als koopwaar in Theebuiltje. De 
seksuele hypocrisie van de Vlaamse middenklasse in Liefde in goede tijden. Het 
vermaatschappelijken van de individuele pijn in Eerste liefde. 

Het gebruik van masker-achtige elementen gaat echter verder dan het 
maatschappijkritische realisme. Het ligt in mijn aard en mijn verbeelding om 
gemakkelijke maatschappijkritiek onderuit te halen. Het gaat me vaak om de erotische 
aantrekkelijkheid van het moreel slechte. De clown in Dirty Weekend. De Japanse 
porno-iconografie in Theebuiltje. De zelfdestructie van het feminisme in Doornroosje.

Die post-maatschappijkritische tendens is ook, met andere vertelstrategieën dan 
het gebruik van het masker, terug te vinden in de toneelscripts in dit boekje. De 
seksualisering van de kindervertelling in Boet gaat terug op die in volksvertellingen 
en sprookjes. De positionering van hedendaagse kunst en sport als uitingen van 
hyperindividuele perversiteit in De voetbalcoach. In Rokersbeen is een omgekeerde 
beweging aan de gang: van maatschappijkritisch naar pre-maatschappijkritisch. Het 
aan de kaak stellen van het medische canaille verliest het van de poging om een 
ouderwetse toon van troost voor de geliefde vader te treffen.

Er is een ander, meer esthetisch element, dat samengaat met het gebruik van bijna-
maskers. Hoewel mijn werk realistisch van aard is, wordt toch aan de kijker gevraagd 
flexibel om te gaan met de realistische kijkwijze. De toeschouwer wordt uitgenodigd 
om te kijken met het oog van de beeldende kunst kijker, die oog heeft voor relatief 
autonome visuele impulsen en tevreden is met een soort van betekenis, een 
waarnemingsbetekenis, eerder dan die van de psychologische en narratieve logica. De 
twee vertel- en receptieframes houden elkaar in een altijd instabiel evenwicht. Het 
moet een element zijn van de diepere reden waarom ik graag theatrale vertellingen 
maak: betekenissen creëren die altijd voorlopig en onaf zijn. Een gevecht voeren met 
gegeven betekenissen, vaststaande opvattingen, duidelijke ideologieën. Om het met 
Leonard Cohen te zeggen: there is a crack in everything, that’s where the light comes 
in.

In één beeld gevangen
De vele manieren waarop het gezicht en het masker zich hebben verhouden in mijn 
werk op de school (gezichtsfixatie, gezichtsmasker als activiteit van het personage, 
cultuurtypische maskers, expressionistische maskers, objectmaskers) laten zich 
mooi samenvatten in een foto uit Doornroosje (2019). In de voorstelling tekent het 
ene personage een expressionistisch masker bij het andere om dat personage te 
definiëren. De slurf als extra object om mannelijkheid aan te duiden, completeert het 
portret.

Vertelstrategieën
Het gebruik van gezichtsfixaties, verf, schmink, objecten is slechts één van de 
strategieën om mijn vertellingen vorm te geven. Maar het is een strategie die 
wezenlijk is. Vóór alles is duidelijk dat het gezicht het masker domineert.

Mijn werk is diepgeworteld in het realisme. Dat wil zeggen dat plot en psychosociale 
geloofwaardigheid essentiële ankers zijn. Dat wil ook zeggen dat de speelstijl in wezen 
empathisch is. Dat wil voor mij ook zeggen dat de repetitiewijze gebaseerd is op het 
oproepen en kaderen van de verbeelding en de impuls van de acteur, meer dan op de 
analyse van een script of het begrijpen van personages, thema’s of premissen.

Gezicht en masker
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Fotoregister

Dirty Weekend  |  Helen Zahavi, Paul De Bruyne  |  2015  |  Liselot van de Geer,  
Matin van Bommel

Beatrix en de Grieken  |  Martijn Bouwman, Paul De Bruyne  |  2013  |  Lynne Kuijer, 
Margot van de Wauwe, Hidde Brouwers, Lara van Hoof, Melissa Helena Pieters

Theebuiltje  |  Henning Mankell, Paul De Bruyne  |  2014  |  Liza Neijnens

Dirty Weekend  |  Helen Zahavi, Paul De Bruyne  |  2005  |  Jeroen de Graaf

Theebuiltje  |  Henning Mankell, Paul De Bruyne  |  2014  |  Merel Matijsen, 
Marjolein Verhoeven, Rozemarijn Geelen

Liefde in goede tijden  |  Hugo Claus, Paul De Bruyne  |  2012  |  Jessie L’Herminez,  
Matin Dadfar

Liefde in goede tijden  |  Hugo Claus, Paul De Bruyne  |  2012  |  Maartje van der Meij,  
Luka Kooijmans

Eerste liefde  |  Samuel Beckett  |  1991  |  Romijn Conen

Twenty Something  |  Haruki Murakami, Paul De Bruyne  |  2016  |  Tessa Bouman, 
Delaisa Rafaela, Marcos Rowan Valster, Hilde van Uden

Doornroosje  |  Elfride Jelinek  |  2019  |  Nicole van den Brun, Lieke Dirckx

De theaterschool
De terugblik op mijn gebruik van gezichts- en maskertechnieken doet me ook 
beseffen dat een aantal van mijn artistieke keuzes direct bepaald zijn door de 
omgeving waarin ze functioneren: de school voor theaterdocenten.

Ik vind het goed dat studenten kennismaken met diverse genres waarmee 
theatervertellingen gemaakt worden (de komedie, de tragedie met een koor, het 
sprookje, het horrorverhaal, het exotisme). Het is de taak van de studenten om te 
leren bepalen wanneer de logica van het genre wordt gevolgd, en wanneer die moet 
worden doorbroken. Het gebruik van maskertechnieken dwingt de student om, binnen 
de wetten van een genre, na te denken over de verhouding van het gezicht van de 
acteur en dat van het personage en om zich vragen te stellen over dat wonderlijke 
gevecht tussen innerlijke en uiterlijke beweging, tussen persoonlijke ervaring en 
gegeven werelden.

Twee andere elementen hebben weinig te maken met didactische keuzes, maar met 
harde sociologische gegevens van de theaterscholen in het Westen.

Op een theaterschool wordt geen enkele voorstelling gemaakt die niet over gender 
gaat. Dat heeft te maken met het numerieke overwicht van meiden op de school. 
En dat in een wereld van verhalen waarin de vrouwelijke aanwezigheid en de 
vrouwelijke blik ondervertegenwoordigd is. Het bewustzijn van die discrepantie leidt 
tot een voortdurende zoektocht naar inhoudelijk correcte beslissingen omtrent 
genderrepresentatie. Kun je elk mannelijke personage zomaar omzetten in een 
personage gedragen door een actrice? Moeten voorstellingen een activistische positie 
innemen in maatschappelijk gevoelige discussies als #metoo en andere? Wat is de 
rol van travestie, genderbending, genderverandering? Mijn omgang met masker en 
gezicht toont de manier waarop ik met die problematiek omga.

Over een laatste sociologisch gegeven in de Europese theaterschool kunnen we heel 
kort zijn. In elke theaterschool wordt tot nader order, geen voorstelling gemaakt die 
niet over kleur gaat. Alle acteurs op de foto’s in dit essay hebben een wit gezicht.  Daar 
kan geen masker tegenop. Dat spreekt voor zich.

En wat het mondkapje en het mondmasker betreft. Het Vlaams lijkt wat minder 
achteloos verhullend (het verkleinwoordje!), wat nadrukkelijker, wat theatraler. Wat 
minder saai.

Gezicht en masker
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Ad:

Maanden later kwam ze ’t papier toch nog maar even ophalen. Lachen. Zoveel zoveel 
studenten. Ik ken ze nog allemaal, stuk voor stuk. Je mag die selectie niet in het 
boekje zetten. 

Paul:

Natuurlijk niet.

Ad:

Schrijf maar dat ik van iedereen hield.

Paul:

Natuurlijk.

Paul legt nieuwe houtblokken op het vuur. Na de beuk volgt nu het dennenhout.  

Dat geeft niet zoveel warmte, maar knettert lekkerder

Paul:

Van Stefan gesproken. Waarom heeft de school hem nooit overwogen als gastdocent? 
Als we ons hadden verbonden met het Wijktheater hadden we veel dichter op de 
gigantische maatschappelijke veranderingen gezeten van de voorbije twee decennia.

Ad:

We hadden een convenant met het Wijktheater hoor. Stefan was stagebegeleider en 
de producties die daar ontstonden, werden ook op school getoond. Dat waren erg 
bijzondere evenementen. Maar het hele programma erop afstemmen? Dat zou een te 
dwingend profiel geweest zijn. Het zou goed zijn om Stefan op zijn minst te overwegen 
als gastdocent, alsnog.

Paul:

Jij wou altijd een soort vrije onbepaaldheid beschermen toch? Een flexibel profiel.

Ad:

We zijn echt ver gegaan in het kiezen voor de Meisner-methode als basis voor 
het spel. Elsa in de bewegingssector. Agnes die naar New York ging om Meisner te 
bestuderen. We hadden gastdocenten uit New York. En Paul Dekker natuurlijk, die de 
hele Meisner-opleiding had gevolgd. Toen die ontslag nam, dat was een klap.

Aan het kampvuur 

Twee mannen in het herfsttij van hun eeuw. Ad en Paul. Tevreden, beetje 

zelfgenoegzaam en lui door de warmte van het vuur en de deken van de drank

Paul: 

Die ene student die, voor alle andere, blijft hangen in de herinnering …

Ad:

Zo moeilijk om te kiezen … die vraag mag je zo niet stellen …

Paul:

Niemand hoort het.

Ad:

Stefan van Hees … geestig, loyaal, ambitieus. Zo waardevol in zijn Rotterdam bij het 
Wijktheater.

Erna van Rosmalen. Mijn meest verrassende stagebezoek ooit. Nog nooit vertoond. Ze 
gaf een les aan een groep ongeleide vmbo scholieren. Ad rem, geestig, effectief. Een 
volleerde stand-upcomédienne. Ze wond die kinderen moeiteloos om haar vinger. De 
lesinhoud sloot naadloos aan bij die club, een soort detective event, een show waarin 
iedereen een rol had. Uiterst origineel. Een tien met een griffel.

De lol die ik had om zo’n Robrecht Vanden Thoren! Hij was nog niet begonnen met 
spelen of ie had me al plat. Patrick Hesdahl, ook zo’n heerlijke improvisator. Esther 
Brokke, dynamiet … En natuurlijk Francine, de controversiële Francine, weet je nog?

Paul:

Euh … niet echt.

Ad:

Die afstudeerde maar niet op de diploma-uitreiking kwam.

Paul:

Heb ik geschrapt uit mijn geheugen.

Ad:

Hoe kan dat nu? 

Paul:

Beginnende dementie?
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Ad:

Toen je in het begin op school was, kwam je naar een les van me kijken ter oriëntatie. 
Binnen de kortste keren had je de les overgenomen. Toen dacht ik, dit is misschien wel 
een maker.

En dan waren er de vroege projecten die ons ‘in de wereld brachten’. Naar De Nacht 
van Beckett kwamen zoveel mensen van buiten kijken. Veel mensen uit de Brabantse 
theaterwereld hebben toen dat project bezocht. En dan Koning Lear. De kostuums, het 
lef om het hele stuk te spelen, een hele week lang, de gastspelers, de felle discussies 
voor en tegen bepaalde keuzes … En natuurlijk Bob Schwarze, Rogier Schippers, Bing 
Wiersma, Natasja d’Armagnac … wat een cast. Manny Dassen …

Je kon me zo verbazen soms. In het begin van je lectoraat legde je uit hoe raar het was 
dat het kunstonderwijs zich afzijdig hield van discussies over duurzaamheid. Ik dacht, 
maar wat heeft een theateropleiding daarmee te maken??? Dat is toch iets voor politici 
en activisten? En toch, langzaam druppelt zoiets naar binnen, verbazingwekkend.

Paul:

En welke lieve woordjes over mij laat je dan uiteindelijk schitteren?

Ad:

Eigenzinnig … lef ….. poëzie …… erudiet ……. geëngageerd (belangrijk) …………..  
denken en doen ………… taligheid ………………………………………… 

Ad sukkelt langzaam in slaap. Paul legt een dekentje over hem heen.  

De koffie pruttelt. De zon komt bijna op

Paul:

De school had ook een nationaal, misschien zelfs internationaal centrum kunnen 
zijn van stand-up. Eind jaren negentig had iedereen van enig belang banden met de 
school. Martijn Bouwman, Hans Teeuwen, Theo Maassen, De Bloeiende Maagden, 
Crème Fraiche, ik vergeet er. 

Ad:

De school was altijd al geaccrediteerd om theaterdocenten op te leiden. Daar heb ik 
altijd voor willen staan. En ook nu nog. Zeker nu. Het theater moet een poot hebben in 
het onderwijs.

De stiltes worden langer. De flessen raken leeg

Paul:

De school begon als een verzetsclubje. De intimiteit die ermee samenhing was 
overweldigend. Dat raakte langzamerhand geïnstitutionaliseerd. Ook al omdat 
iedereen met iedereen ging trouwen. Hoe kijk je daar nu op terug?

Ad:

…

Er volgt een lang gesprek. Met anekdotes, aarzelingen, twijfels, gêne en plezier. Maar 

met dat gesprek heeft verder niemand iets te maken. Wat aan het kampvuur wordt 

gezegd, blijft rond het kampvuur hangen

Paul:

Die intimiteit tussen docenten en studenten kreeg een superieure vorm in de 
afstudeerceremonies met de legendarische studentenportretten die jij en Martijn 
schetsten. 

Ad:

Dat was leuk. De studenten kaderden die soms in, om boven hun bed te hangen.

Paul:

Wat zeg je in mijn afscheidsspeechje?

Aan het kampvuur
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Epiloog

ik wandel weg

god weet waarheen

ik hoef me niet te keren

om te zwaaien

de dingen die voorbij zijn

liggen niet achter de rug

maar voor me uit

ze tonen me de weg

wat verdwijnt komt toch steeds dichterbij
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