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Concept: Locatie-theater. 

Het stuk bestaat uit drie dialogen, die zich gelijktijdig op verschillende plaatsen in het café 

afspelen. Er rond zijn er toeschouwers geplaatst, die wel die dialoog horen, maar niet deze 

van de andere. Op een bepaald moment zullen de spelers van plaats veranderen en zullen 

de toeschouwers de tweede dialoog horen. Nadien ook de derde dialoog. Elke dialoog wordt 

dus afgesloten met een situatie waarbij de zes acteurs betrokken worden. Ook de proloog en 

de epiloog worden door iedereen gespeeld. 

Volgorde:  

Proloog 

De 3 dialogen gelijktijdig 

1e opstoot 

De 3 dialogen gelijktijdig 

2e opstoot (Eventueel kan hierna een pauze worden ingelast)  

De 3 dialogen gelijktijdig 

Epiloog 

 

Indien dit concept niet bevalt, bv. omdat hierdoor te weinig toeschouwers het stuk kunnen 

aanschouwen, kan ook het concept aangepast worden dat in één ruimte (of op de scene) 3 

tafeltjes staan en de dialogen één voor één aan het publiek worden gedaan, waarbij elke 

opstoot zorgt dat een andere tafel hoorbaar is, Wanneer het niet hun beurt is mimeren de 

anderen aan de andere tafels of ze met elkaar converseren. 

Volgorde (zoals hieronder):  

Proloog 

1e dialoog 

1e opstoot 

2e dialoog 

2e opstoot (Eventueel kan hierna een pauze worden ingelast)  

3e dialoog 

Epiloog 

 

Om de leesbaarheid te vergroten is het hieronder opgesteld als deze laatste volgorde, 

zodoende beleeft de lezer het als zoals de toeschouwer het zou beleven. 
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Personages: 

Groep 1: 

Vader, man van 50. Een man die duidelijk een midlife crisis verwerkt. 

Dochter, meisje van vooraan twintig. Assertief, 

Groep 2: 

Vera: Vrouw van eind dertig. Een zelfbewuste vrouw. 

Moordenaar, man van begin dertig. Een verwarde professioneel. 

Groep 3: 

Liese, vrouw van begin dertig. De echte roddeltante.  

Ylke:, mooie vrouw begin dertig. Een beetje naïef. 

Buiten het leeftijdsverschil inherent aan de vader & dochter, zijn de leeftijden niet echt van 

belang. 

Decor: 

Het stuk dient zich af te spelen in een café of een cafetaria van een schouwburg. Ook kan 

een multifunctionele ruimte omgevormd zijn tot een café. Om de verstaanbaarheid te 

vergroten mogen er niet teveel toeschouwers rond de dialoogtafels zitten. Ook mogen deze 

tafels niet te ver uit elkaar staan, zodat ze elkaar op een positieve manier storen. Te dicht is 

anderzijds ook niet goed.  

Natuurlijk kan het zoals hierboven beschreven ook op een scene gespeeld worden, maar 

dan verliest het natuurlijk zijn specifieke toneelconcept. 

De bedoeling was ook drie toneelvormen te etaleren in het stuk: Een tragikomedie (dochter & 

Vader), de komische thriller (moordenaar & vrouw) en de klucht (de twee vriendinnen). Het zou mooi 

zijn als de regisseur dit mee zou bewerkstellen. 
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Proloog: 

(In een café zitten de verschillende personages, alleen Ylke, de moordenaar en de Vader 

zijn er nog niet. Zij zorgen voor de eigenlijke start. De anderen hebben zich onder de 

toeschouwers gemengd en hebben geen onderling contact met elkaar. Ylke komt binnen en 

zoekt haar vriendin. Als ze Liese ziet, roept ze en zwaait ze naar haar en gaat er dan 

naartoe) 

Ylke:  O, Liese, sorry dat ik wat te laat ben, maar ik had een probleem om een parkeerplaats te 

vinden. Ze staan hier ook allemaal zo slecht, ik heb wel drie plaatsen geprobeerd, maar ik 

kreeg hem er nooit in. (gaat zitten bij haar vriendin) 

Liese: Daar had je bij de mannen ook al last mee. (ze lachen beiden heel meisjesachtig) Maar het 

is niet erg, ik ben hier ook maar pas.  

(De moordenaar komt nu op en gaat tot bij de vrouw. Schijnbaar komen ze toevallig in 

elkaars buurt en zegt hij tot de vrouw) 

Man:  Kom, laat ons daar gaan zitten. Daar hebben we wat privacy.  

(De vrouw gaat zitten, hij kijkt het café rond en gaat blijkbaar toevallig naar het tafeltje 

waar de vrouw is gaan zitten. De vader komt ondertussen op en gaat naar zijn dochter, die 

hem niet heeft zien binnenkomen)  

Vader:  Ah, dag meisje, hoe is ’t? Wat was er zo dringend dat je me wou zien. Normaal moet ik je 

altijd bellen. Jij bent nooit thuis. (gaat zitten) 

Dochter: Dat is dan het tegenovergestelde van vroeger. Dan was jij altijd weg. 

(Nu iedereen aan zijn tafel zit, beginnen gelijktijdig de drie dialogen. Dit duurt tot de 1ste 

opstoot) 
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Dialoog 1:  

Vader: En hoe is het met je moeder? Alles goed? 

Dochter: Ja. Als je dat dan toch zo graag wil weten, waarom bel je haar dan niet eens op? 

Vader: Neen, dank je. De vraag was zuiver retorisch. Het kan me eigenlijk niets schelen. 

Dochter: Dat is juist jouw probleem. Je bent niet geïnteresseerd. Wat men je ook zegt, het gaat je ene 

oor in, het andere uit.  

Vader: Zeg, een beetje respect voor je ouwe heer. 

Dochter: Ik meen het. Soms lijkt het of het je allemaal niks kan schelen wat er met mij gebeurt.  

Vader: Niet overdrijven. Je bent mijn dochter. Wat met jou gebeurt is mijn grootste zorg. 

Dochter: Weet je zeker dat ik je grootste zorg ben? Ik weet het nog niet zo zeker.  

Vader: Als vader heb je maar één doel in je leven. Dat is je kinderen in leven houden. Ze 

beschermen. Zorgen dat ze niet van de regen in de drop terecht komen.  

Dochter: En dat doe jij dus ook? Mij beschermen? 

Vader: Natuurlijk. Wees eerlijk, ben ik er niet als je me nodig hebt? Ben ik niet onmiddellijk naar 

hier afgezakt om naar je problemen te luisteren? Ben ik niet altijd heel begripvol geweest 

wanneer je je weer in nesten had gewerkt? 

Dochter: Misschien omdat ik me niet zoveel in nesten heb gewerkt als je nu laat uitschijnen.  

Vader: Maar ik hielp je er wel uit, als je het dan toch eens gedaan had, nietwaar? 

Dochter: Je overdrijft weer. 

Vader: Ik weet dat ik toch nooit goed voor je kan doen. (geagiteerd) Ergens moet je wel iets 

hebben van je moeder, zeker. 

Dochter:  Laat haar hier buiten, oké? 

Vader: Heb je een probleem met haar? Dat verbaast me niks. Ik had ook… 

Dochter: (Onderbreekt) Nee, met haar heb ik de beste verstandhouding. 

Vader: (Geagiteerd) Ja, vrouwen onder elkaar, nietwaar. Het eeuwige genootschap der vrouwen. 

Zet twee vrouwen bij elkaar en je kan het schudden als man. Niks, niemand of wat zal die 

band kunnen verbreken. En zeker geen man. Ze beschimpen elkaar voor rot, ze zijn jaloers 

op alles wat de andere aanheeft of liefheeft, maar tegen elke man voeren ze front.  

Dochter: Pa, alsjeblief. Als ik had geweten dat je weer zou zagen… 

Vader: Ja, dat zegt men dan zo. Maar genoeg geleuterd… wat voer jij zoal uit de laatste tijd? 

(lachend) Zeker niet teveel sporten, want je bent wat dikker geworden. Of leidt je een 

liederlijk leven en laat dat zijn sporen na? 
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Dochter: Nee, ik zou eigenlijk wat meer moeten gaan sporten, dat klopt. Ik ben daar nooit zo goed in 

geweest. 

Vader: Aan mij zal het niet gelegen hebben. Ik heb steeds geprobeerd om je ergens in een 

sportclub binnen te brengen, maar jij wilde nooit. 

Dochter: Ik ben niet dat sportieve type.  

Vader: Nochtans was je niet moe te krijgen als je uit ging. Maar ja, dat zal je dan weer van mij 

hebben. Als ik jong was, was ik met geen stokken van de dansvloer te krijgen. Ken je de 

film: ‘Saturday night fever’…? 

Dochter: (opeens ernstig) Pa, ik heb je niet gebeld om over je jeugd te praten. En ook niet om te 

horen dat ik er dik uitzie. 

Vader: Dat heb ik toch niet gezegd. Ik zei enkel… 

Dochter: (onderbreekt) Ja ja, ik weet wat je zei. (Pauze) Ik wilde eens serieus met je praten. 

Vader: (ook ernstig) Ho. 

Dochter: Ik wil dat je de dingen die ik meemaak van mij hoort en het niet moet vernemen van een 

ander.  

Vader: (na een stilte) Dat is een goed voornemen. 

Dochter: Het is nogal moeilijk en ik weet niet hoe ik het moet vertellen. 

Vader: Ja, moeilijk is nooit gemakkelijk. Heb je financiële problemen? 

Dochter: Nee, dat is het niet. Niet dat ik het ruim heb, maar ik verdien genoeg. 

Vader: Wat is er dan? Heb je moeilijkheden? Een rechtszaak of is het eerder een meningsverschil? 

Je weet dat je altijd op mijn hulp kan rekenen. Ik ken nog een goeie advocaat… 

Dochter: Nee, dat is het niet. Het ligt eerder op het emotionele vlak.  

Vader: O, liefde. Je hebt een leuke jonge ontmoet en je bent verliefd. (Sarcastisch) Maar hij wil 

niet, is het dat? 

Dochter: (twijfelend) Ik weet niet waarom ik er met jou over wil praten. Je zegt wel dat je alles 

begrijpt, maar eigenlijk ben je heel bekrompen. 

Vader: Ik maakte toch maar een grapje. Net als over dat dikker zijn. 

Dochter: Ik ben in verwachting. 

Vader: (Na een moment) Wat? 

Dochter: Ik zei: Ik ben in verwachting. 

Vader: Maar je bent nog niet getrouwd. 

Dochter: Dat weet ik. 
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Vader: Niet dat dat erg is, natuurlijk, maar het zorgt wel voor complicaties. 

Dochter: (Ironisch) O ja? 

Vader: Niets onoverkomelijks natuurlijk. Maar als je de vader van het kind graag ziet is het 

misschien de moment… Je kent de vader toch? 

Dochter: (twijfelend) Is dat het soort vertrouwen dat je in je dochter hebt? Dat je denkt dat ik het met 

iedereen doe?  

Vader: Dat denk ik helemaal niet, maar het is toch een logische vraag in de context.  

Dochter: En als ik nu eens aangerand was? Of als er iemand mij had verkracht?  

Vader: Dan kan je een abortus laten doen.  

Dochter: Misschien wil ik wel een kind. Omdat het een deel van mezelf is, bijvoorbeeld. Of omdat 

ik gewoon moeder wil zijn. 

Vader: Zo’n kind wil je dan toch niet? Dat doe je toch weg? 

Dochter: Waarom?  

Vader: Omdat het een kind van de schande is. Het zou je steeds herinneren aan die ene daad. 

Dochter: En als ik het toch zou willen houden? 

Vader: Dat wil je toch niet. 

Dochter: Wie zegt dat? Ga jij dat beslissen? 

Vader: Ik wil het niet. 

Dochter: Ha, is het dat wat jij begrip noemt? Jij wil het niet. En omdat jij het niet wil zal het niet 

gebeuren?  

Vader: Jij zou het ook niet willen. Wie wil er nu moeder worden van een bastaard? 

Dochter: Ha, heet dat dan zo? Is een kind niet a priori onschuldig? 

Vader: Ja, dat kind kan daar niks aan doen. Maar jij…? Waar praten we toch over? Je hebt geen 

kind van een verkrachting. (Pauze) Nee, toch? 

Dochter: (Pauze - aarzelend) Nee. 

Vader: Wat zitten we hier dan te filosoferen over wat er met zo’n kind moet gebeuren. (slaat het 

gesprek om) Allez zeg, dan word ik grootvader. Gefeliciteerd. (geeft haar een vaderlijke 

zoen) En wie is de gelukkige vader? 

Dochter: Je kent hem niet. 

Vader: Neen, dat klopt. En wanneer ga je hem dan aan me voorstellen? 

Dochter: Moet dat? 
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Vader: Ik wil toch mijn aanstaande schoonzoon ontmoeten. (Geërgerd) Of mag dat misschien niet 

van je moeder? 

Dochter: Ons ma heeft daar niks mee te maken. 

Vader: Nee, dat klopt, maar zij zal hem al wel gezien hebben. 

Dochter: Waarom zou zij hem al wel gezien hebben? 

Vader: (Geërgerd ) Omdat dat meestal zo is. Ik ben altijd de persona non grata geweest. Ik hoor 

alles als het al voorbij is. Zoals bij de proclamatie als je afstudeerde. 

Dochter: Ik wilde geen scènes. 

Vader: (Geagiteerd) Ik zou je die niet gegeven hebben. Als die er zouden geweest zijn, zouden die 

van je moeder zijn gekomen. Niet van mij. 

Dochter: Dat heeft hier allemaal niks mee te maken. 

Vader: Dat klopt. Wanneer zal ik hem dan zien? 

Dochter: Niet. 

Vader: Wat niet? 

Dochter: Je zal hem niet zien. 

Vader: (geschokt) Ach zo! Mag ik dan zijn naam kennen? 

Dochter: Waar is dat goed voor? 

Vader: Dan kan ik misschien informatie vinden op het internet. Mag ik niet weten hoe mijn 

aanstaande kleinkind gaat heten, misschien? 

Dochter: Ik heb nog geen naam bedacht. 

Vader: En heeft het geen achternaam? 

Dochter: De Keersmaecker. 

Vader: Hoe? Krijgt het niet de naam van de vader? 

Dochter: Moet dat dan? 

Vader: Volgens de wet toch. 

Dochter: Niet als de moeder het niet wil. 

Vader: Gaat hij het kind niet erkennen? 

Dochter: Misschien hoeft hij dat niet te doen. 

Vader: Wat vertel je toch allemaal? 

Dochter: Ik vertel helemaal niks. Als ik nu geen aangifte doe van de vader? 
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Vader: En trouwen gaan jullie dus ook niet? Waar ben je in godsnaam mee bezig? 

Dochter: Zeer begripvol, Pa. Moet ik dan trouwen? Kan ik niet zelf beslissen of ik dat wil of niet? 

Vader: Natuurlijk schatje. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, zo’n vodje papier. Alleen is in dit 

apenland alles alleen maar legaal als je getrouwd bent. Ik weet dat ik slecht geplaatst ben 

om over het huwelijk pleidooien te houden. Ik ben zelf niet in staat geweest om er één in 

stand te houden. (Verduidelijkend) Al was het in mijn geval wel uw moeder die aan de 

basis lag van…. 

Dochter: Pa? 

Vader: Ja ja! Maar het huwelijk biedt meer zekerheid voor de kleine en voor jouw welzijn. Als hij 

je ooit laat zitten, heb je geen poot om op te staan. 

Dochter: Wie zegt dat hij me zal laten zitten? 

Vader: Ja, wie zegt dat? Het is geen zekerheid, natuurlijk. Maar het kan wel. 

Dochter: Wie zegt zelfs dat hij bij mij komt wonen? Ik kan mijn plan alleen trekken.  

Vader: Waarom zou jij alleen willen blijven? Kinderen opvoeden kost geld, weet je? 

Dochter: Dat heet een bewust ongehuwde moeder, een BOM. Er zijn er vele die dat doen. 

Vader: Als je dan toch een bom wil worden, had ik liever dat je een seksbom werd. Wil hij zich 

niet binden, is het dat? 

Dochter: Nee. Ik wil me niet binden. Dat is het. 

Vader: Maar zijn kind wil je wel? Luister nu eens naar de goeie raad van je vader, ga naar die kerel 

en zeg hem maar eens dat hij zijn verantwoordelijkheden dient op te nemen.  

Dochter: Je luistert niet, Pa. Ik zei dat ik niet wil trouwen. 

Vader: Laat mij maar eens met hem praten. 

 Dochter: Je luistert niet, Pa. Ik zei dat ik niet wil trouwen. 

Vader: Er moet toch een mogelijkheid zijn om dit uit te praten? 

Dochter:  Pa. Ik wil niet trouwen. 

Vader: Kindje, laat hem dan alimentatie betalen. Het is toch ook zijn kleine. 

Dochter: Dat hoeft toch geen probleem te zijn. 

Vader: Geen probleem? Hij heeft er toch ook zijn plezier van gehad. Twintig seconden misschien, 

maar komaan zeg, het is toch ook zijn kind. Hij moet er ook maar financieel voor 

opdraaien. Anders had hij maar voorbehoedsmiddelen dienen te gebruiken. 

Dochter: Misschien weet hij het wel nooit. 

Vader: Hoe?  
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Dochter: Misschien komt hij wel nooit te weten dat hij een kind heeft. 

Vader: Wat is dat nu voor zever? Natuurlijk weet hij dat. En anders zal hij zich zeker vragen gaan 

stellen. Hij zal toch zien dat je in verwachting bent en later dat je een kind zal baren. Of is 

hij vertrokken op de lange vaart misschien? 

Dochter: Misschien zie ik hem inderdaad niet snel terug? Of misschien maakt het me niet uit wat hij 

ziet? 

Vader: Maar dan zal hij ook vragen wie de vader is. Wat ga je dan zeggen? 

Dochter: (als grap) Dan zeg ik dat jij dat bent. 

Vader: Wat? 

Dochter: Grapje. 

Vader: Niet grappig. Ik begrijp niet dat je, als je hem dan toch nog zal zien, hem niet gewoon kan 

zeggen dat hij de vader is en er voor moet meebetalen. 

Dochter: Maar ik wil helemaal niet dat hij meebetaalt. Ik wil geen man in mijn leven, begrijp je dat 

dan niet? 

Vader: Nee, dat begrijp ik niet. 

Dochter: Had je niet zojuist gezegd dat jij alles van je dochter zou begrijpen.  

(er valt een stilte) 

Vader: Dat je niet wil trouwen, daar kan ik inkomen, maar dat je hem dat niet wil zeggen, dat 

begrijp ik niet goed. Je doet natuurlijk je zin, maar ik zou het hem toch zeggen. Al was het 

alleen maar om de goede naam. Hij zal denken dat je met iedereen naar bed gaat. 

Dochter: Voor de goede naam? Kan je je naam niet gezuiverd houden als je het de vader niet laat 

weten? Word je beoordeeld op veronderstellingen in plaats van op feiten? 

Vader: Het feit is dat er een vader is en dat feit mag door iedereen geweten worden. Denk je niet 

dat hij jaloers zal zijn?  

Dochter: Jaloers? Op wat? Dat hij geen kind krijgt?  

Vader: Dat iemand anders zijn lief neukt, tiens. Of is het zo iemand, die niet jaloers te krijgen is? 

Wat is er toch mis met deze generatie? 

Dochter: Ik wil geen man in mijn leven, heb ik je al gezegd.  

Vader: Ja ja, ik heb het gehoord. En dat is dan ook de reden waarom je hem niet aan me zal 

voorstellen? 

Dochter: Inderdaad. 

Vader: Maar dan kan je toch nog vertellen wie het is? 

Dochter: Neen, waarom zou ik dat doen? 
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Vader: Ben je bang dat ik het hem ga vertellen? Dat zal ik echt niet doen. 

Dochter: Neen, daar ben ik niet bang voor. 

Vader: Wil je hem beschermen? Dat is nobel, maar ik zal er geen misbruik van maken, dat beloof 

ik je. 

Dochter: Dat is het ook niet. Maar je zou toch niet weten wie het is en ik zal hem nooit meer zien.  

Vader: Nooit meer zien? Vergeef me mijn vraag, maar weet je echt wel wie de vader is? 

Dochter: Pa! 

Vader: Het lijkt me eerder dat je wilde feestjes bouwt op zaterdagavond. Van mij mag het, maar 

zou je het dan niet beter weg laten doen? 

Dochter: Jouw hersenkronkels zijn niet te schatten. 

Vader: Ik bedoel maar, een ongelukje kan altijd gebeuren, maar tegenwoordig is dat toch allemaal 

geen probleem meer. In onze tijd had je een bewijs van de dokter nodig en de goedkeuring 

van de pastoor en dan nog was het illegaal. 

Dochter: Ik wil het ook niet behouden. 

Vader: Dat is in de gegeven omstandigheden misschien wel de beste keuze. 

Dochter: Voor het kind? 

Vader: Ja, ook voor het kind. Hoewel die er weinig last zal van hebben. 

Dochter: Ik kan het namelijk niet laten geboren worden. 

Vader: Pardon? 

Dochter: Ja, het probleem is dat ik geen kind op de wereld kan brengen, want ik heb een bepaalde 

ziekte, waarmee ik het zou besmetten. 

Vader: Ach zo? 

Dochter: Ik heb de verantwoordelijkheid om, als ik al een kind zou willen, ik het de best mogelijke 

opvoeding dien te geven die mogelijk is en het niet te besmetten met gevaarlijke infecties. 

Zei je zonet niet dat ouders als enige doel de bescherming van hun kinderen hadden? 

Vader: Ja. Maar kan je dan niks doen tegen die virussen? Kan je je niet laten verzorgen en het kind 

dan alsnog behouden? 

Dochter: Nee, wat ik heb is ongeneeslijk. 

Vader: Dat kan niet. Tegenwoordig hebben ze een oplossing voor alles. Een medicijn voor elke 

kwaal. Heb je hierover al met de dokter gesproken? 

Dochter: Ja, die kan niks doen, zei hij. 

Vader: Niks doen? Je moet naar een specialist gaan. Wat is het? Iets gevaarlijks? 
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Dochter: Ja. 

Vader: Dodelijk? 

Dochter: Je gaat er niet echt dood van. Je krijgt vreselijke pijnen in het slechte geval. Maar je kan er 

niet van genezen. 

Vader: Ben je wel zeker? Ik heb al verschillende artikels gelezen over wat er allemaal mogelijk is 

op het vlak van Aids-bestrijding. Ik weet dat ze de ziekte niet kunnen bedwingen, maar al 

wel kunnen stopzetten.  

Dochter; Dit kan niet stopgezet worden.  

Vader: Je zou verbaasd staan over wat ze allemaal kunnen en doen.  

Dochter:  In dit geval ben ik er echter heel zeker van. 

(Er valt een stilte) 

Vader: Maar dan nog is er geen reden om het kind op te geven. Je kan dat kind toch nog houden. 

Ik zou het heel tof vinden om een grootvader te worden.  

Dochter: Je moet weten wat je wil. Eerst moet ik het laten aborteren en nu moet ik het houden. 

Vader:  Omdat ik met jou inzit. Is dat zo verbazend? 

Dochter: Jij zit met mij helemaal niet in. 

Vader: Toch wel. Jij bent mijn dochter, dat is een bloedband die je niet kan verbreken. 

 Dochter: Och, hou op. Wat heb je eigenlijk al voor me gedaan? Je bent bij ons ma weggegaan als ik 

nog klein was. En nadien zag ik je eenmaal in de maand. 

Vader: Dat is niet waar. Je was elke vakantie bij me. 

Dochter: Nee, ‘ik’ was elke vakantie bij ‘jou’. Nooit heb jij me gevraagd waar IK naartoe wou gaan.  

Vader: Was het dan niet plezant op de plaatsen waar we naartoe zijn gegaan? 

Dochter: Jawel, maar doe nu niet of het mijn vakantie was.  

Vader: Kinderen gaan altijd mee met hun ouders. Ook als ze niet gescheiden zijn. 

Dochter: Jij hebt altijd een excuus. 

Vader: Waarom haat je me toch? 

Dochter: Ik haat je niet. (Milder) Ik hou juist veel van je, maar ik heb het gevoel dat je nooit luistert 

naar wat ik je te vertellen heb. 

Vader: Maar je ziet dat het niet waar is. Ik zit hier naar je te luisteren. 

Dochter: You wish. 
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Vader: Ik zal het bewijzen. (Blij omdat hij het weet) Je bent in verwachting, je gaat het aborteren 

en je hebt een serieuze ziekte. Zie je wel. 

Dochter: Ben je daar zo blij om? 

Vader: (Blij) Ja, natuurlijk. Is het niet geweldig dat ik met je meeleef. 

Dochter: Meeleven is ook inleven. En ik heb niet echt het gevoel dat je dat doet. 

Vader: O nee? 

Dochter: Niet echt. Je zit te lachen terwijl ik je vertel dat ik een ziekte heb. 

Vader: Nee nee, ik lach er niet mee… 

Dochter: Dat ik geen kind kan hebben. 

Vader: Nee, daar ook niet mee en ook niet dat omdat je in verwachting bent. 

Dochter: Daar ben je dan niet blij mee? 

Vader: Jawel, dat… (verstrikt in haar net) Zeg, maak het allemaal niet zo moeilijk. 

Dochter: Kijk, pa, ik kwam naar hier om je te informeren over iets wat ik je moeilijk over de 

telefoon kan zeggen en het enige wat jij doet is de zaak nog moeilijker maken. 

Vader: Dat is nu straf, zie. Ik maak het moeilijk? Hoe complex kan een leven zijn als je met 

mannen naar bed gaat, waar je geen kind van wil en er toch één mee maakt. 

Dochter: Ga jij niet met vrouwen naar bed, waar je geen kind van wil? 

Vader: Ja… maar dat is anders. 

Dochter: Ah, dat is anders. 

Vader: Mannen moeten jagen. Vrouwen zeggen ‘nee’ als ze niet willen. 

Dochter: En mannen kunnen geen ‘nee’ zeggen. 

Vader: Nee. (merkt het bij zichzelf op) Kijk, nu zeg ik het toch. 

Dochter: En als jij met een vrouw naar bed gaat gebruik je altijd contraceptie? 

Vader: Wat? 

Dochter: Contraceptie. Condooms. 

Vader: Euh… dat is nogal persoonlijk, hé? 

Dochter: Ja, jij vindt toch ook dat ik dat moet gebruiken, waarom mag ik jou dan niet vragen of je 

het zelf gebruikt? 

Vader: Omdat ik je vader ben. Dochters horen dat niet aan hun ouders te vragen. 

Dochter: En andersom wel? 
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Vader: Ja, want wij zitten met jullie in. 

Dochter: En wij mogen dus niets met jullie inzitten? 

Vader: Het is… het is… nu ja, dat is nogal persoonlijk. 

Dochter: Jij was toch altijd diegene die zei dat seks iets normaals was? Dat je daar altijd over kon 

praten? 

Vader: Ja, jullie konden ons vragen stellen, niet andersom. 

Dochter: Nochtans weet ik nog dat je me op mijn twaalfde vertelde hoe jullie het deden. Ik weet nog 

heel goed hoe verschrikkelijk ik dat vond. Ik dacht dat mijn ouders de enige seksloze 

wezens waren in het universum en dan gooide jij dat zomaar in ons gezicht. 

Vader: (boos) Dat was seksuele opvoeding. Zo heet dat. 

Dochter: En dan die boeken? (Imiteert hem) “Die mag je al lezen, maar die nog niet, die zijn voor als 

je ouder zal zijn.” Och pa! 

Vader: Wat was daar dan weer verkeerd aan? 

Dochter: Als jullie weg waren, dan gingen we juist in die andere boeken kijken. Je had er alleen 

onze nieuwsgierigheid mee geprikkeld. 

Vader: Dat kon ik toch niet weten. Die boeken waren niet voor jullie leeftijdscategorie. (pauze) Nu 

ja, het heeft je toch geen kwaad gedaan. Dan was je er maar vroegrijp door geworden. 

Dochter: Ik denk zelfs dat mijn broer ze gebruikte om te masturberen. 

Vader: (gegeneerd) Zeg… Er zitten hier nog mensen, hé. 

Dochter: Zie je, dat bedoel ik. Je bent zogezegd ‘open minded’, maar als puntje bij paaltje komt ben 

je bekrompen. 

Vader: Allez kom, ik bekrompen? Waar haal je dat nu weer uit. Een beetje schaamtegevoel is 

zeker op zijn plaats. 

Dochter: Dat had je tegen je zoon moeten zeggen. 

Vader: Had ik het geweten. 

Dochter: Maar de vraag blijft of je een jasje hebt gedragen of niet? 

Vader: Wat maakt het uit. 

Dochter: Heb je of niet? 

Vader: Nee, dat doe ik niet. 

Dochter: (is blij met de overwinning) Ik wist het, ik wist het. 

Vader: Waarom vier je dit als een overwinning? 

Dochter: Omdat jij ook de vader van een ongewenst kind zou kunnen zijn. 
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Vader: Is je kind dan ongewenst? 

Dochter: Daar gaat het niet om. Je vind dat ik me moet beschermen en je doet het zelf niet. 

Vader: Dat is juist wat ik zeg. De vrouw moet de pil maar nemen. 

Dochter: En waarom de vrouw? 

Vader: Omdat jullie het zijn die in verwachting geraken. Wij niet. 

Dochter: Och ja, de kater moet niet gecastreerd worden, de poesjes moeten verdronken worden. 

Vader: Wat vertel jij nu? Ik heb het toch niet over een poes gehad. 

Dochter: Maar het is het zelfde.  

Vader: Doe niet zo vervelend. Je zegt dat wij, mannen, jullie in verwachting brengen, maar jullie 

zijn er toch ook bij. En zie, nu ben jij ook in verwachting. 

Dochter: Maak je maar geen zorgen over mij. 

Vader: Nee, ik zal me geen zorgen maken, maar heb je wel enig idee hoeveel een kind kost. Je zal 

financiële problemen krijgen en wie zal er dan weer over de brug mogen komen? Het zal je 

moeder niet zijn… 

Dochter: Ik zal mijn boontjes wel doppen. 

Vader: Die boontjes zullen dan niet gedoopt zijn in gewijd water. Het zullen boontjes in 

tomatensaus zijn. Een vrouw alleen en amper een loon om mee rond te komen… 

Dochter: Maak je maar geen zorgen. 

Vader: Ik herinner me nog, toen jij geboren werd, dat ik toen juist een videorecorder wou kopen, 

maar dat we dat niet hebben gedaan omdat we het ons dan niet konden veroorloven.  

Dochter: Was dat een gouden? 

Vader: Nee, maar toen waren die dingen nog duur. En wij hadden dan nog twee lonen. 

Dochter: Zoals ik je zei: ik word geen bom, ma(ar)... 

Vader: Bomma? 

Dochter: Nee, geen ongetrouwde moeder. 

Vader: Eindelijk, ik ben blij dat je uiteindelijk inziet dat dat het beste is. 

Dochter: Nee pa, ik word helemaal geen moeder. 

Vader:  (Verbaasd) Oh. (overdacht) Beter zo. Als je dan toch niet trouwt. 

Dochter: Maar ik trouw misschien wel. 

Vader: O ja? Maar daarnet zei je… (Begrijpt) O ja, maar niet met de jongen die je een pakje 

bezorgde. 
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Dochter: Inderdaad, niet met die ‘jongen’. 

Vader: Nu ja, ik kan niet zeggen dat het erg correct is, maar ja, als er geen kind is, is het ook niet 

erg dat zijn vader er niet is. 

Dochter: Zoals jij er niet bent. 

Vader: Wat bazel je toch? Ik ben hier toch. 

Dochter: Ja. Dat is waar.  

Vader: Jij zit altijd op me te vitten. 

Dochter: Het spijt me. 

Vader: Juist je moeder. 

Dochter: (kwaad) Laat haar erbuiten. 

Vader: Sorry. (Pauze) En heb je al besloten waar je het zal laten doen? 

Dochter: Wat? 

Vader: Heb je al besloten waar je het zal doen?  

Dochter: Ja, ik had het wel begrepen, maar “wat zal doen”? 

Vader: Het laten wegnemen. 

Dochter: Zoals jouw hersens? 

Vader: Wat? 

Dochter: Grapje. 

Vader: Vind je? 

Dochter: Dat had je toch kunnen zien aankomen, hé? 

Vader: Nee, ik vind het niet grappig. (Over abortus) En… moet je daar nu nog altijd voor naar 

Nederland? 

Dochter: Voor een abortus? In welk jaar leef jij eigenlijk? Nee, het is ondertussen al eeuwen 

gelegaliseerd.  

Vader: Ik ben daar niet mee bezig. Dus het kan hier in de kliniek? 

Dochter: (Aarzelend) Nee. 

Vader: O nee? Moet dat in een gespecialiseerde kliniek misschien? 

Dochter: Nee. Ik bedoel, ik ga niet naar een kliniek gaan. 

Vader: Nee. (opeens angstig) Je gaat toch niet naar zo’n mevrouw met priemen en zeepsop? 

Dochter: Pa? Dat zijn praktijken uit de middeleeuwen. Waar haal je dat toch allemaal? 
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Vader: Ja, ik weet het op de duur ook allemaal niet meer. Je gaat het aborteren en nu ga je opeens 

weer niet naar een kliniek. (Weer angstig) Je gaat het toch niet zelf doen? 

Dochter: Nee. Zoiets zou ik niet doen. 

Vader: Maar hoe zit het dan? En je zei ook dat je ernstig ziek was. Zou je het dan toch niet beter in 

een kliniek laten doen?  

Dochter: Nee, dat is niet nodig. 

Vader: Niet nodig? En wat zei je dokter er dan over? Was hij het ermee eens? Misschien moet je 

wel eens met een andere dokter spreken. Een tweede opinie kan geen kwaad. Zo’n abortus 

moet toch… 

Dochter: (onderbreekt hem) Pa, er komt geen abortus. 

Vader: Jawel. Alleen moeten we dat goed aanpakken. We moeten misschien maar eens onze 

huisdokter om advies vragen. 

Dochter: (onderbreekt hem) Pa, ik moet geen abortus laten doen. 

Vader: Je kent Dokter Mariën toch nog? Hij kent je medisch dossier. 

Dochter: Ik heb hem sinds de scheiding niet meer gezien.  

Vader: Ja, maar als kind ben je vaker ziek, dus… 

Dochter: Pa, er komt geen abortus. 

Vader: Ik weet hoe jij erover denkt, meisje, maar het is… 

Dochter: (onderbreekt hem) Jij weet helemaal niet wat ik denk. 

Vader: Jawel. Ik ben ook jong geweest en toen je moeder zei dat ze in verwachting was, dacht ik 

ook eerst aan abortus… (beseft wat hij zegt) Nee, dat is geen goed verhaal.  

Dochter: (geschrokken) Dus je wilde me helemaal niet?  

Vader: Jawel, jawel. 

Dochter: Was ik misschien ook een bastaard? 

Vader: Zie je wel, dat je het ook zo noemt. 

Dochter: Ja, de appel valt niet ver van de boom. 

Vader: Dat is mijn dochter, zie. (Beslist) Maar je moet wel naar de kliniek! 

Dochter: Het is niet nodig, Pa. 

Vader: (Na een pauze) Hoe, niet nodig? Heb je het al laten doen? 

Dochter: Nee, maar het is niet nodig. 

Vader: Een misval? 
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Dochter: Nee, pa, er is geen kind. 

Vader: Geen kind?  

Dochter: Geen kind. 

Vader: Wat is er dan wel? 

Dochter: Pa, er is niks anders. Wat dacht je dan? Een ‘alien’? 

Vader: Maar… maar… Wacht, ik kan niet meer volgen. Je was in verwachting en je ging het laten 

wegnemen? 

Dochter: Nee, pa, ik ben niet in verwachting en ga ook niks laten wegnemen. 

Vader: Daar heb je me speciaal voor naar hier laten komen. Ja, toch? 

Dochter: Nee, ik heb je laten komen om je iets mee te delen.   

Vader: Wel ja, dat je zwanger was? 

Dochter: Dat deed ik omdat je eindelijk eens naar me zou luisteren. 

Vader: Wat? Dus je bent niet zwanger? 

Dochter: Nee, dat zei ik je toch. 

Vader: Waarom zeg je dan zoiets? Ik dacht dat je eindelijk het rechte pad bewandelde. 

Dochter: (geschokt) Typisch. Een man, een huis, een kind, jouw idee van het rechte pad. Ik wist wel 

dat ik dit kon verwachten. 

Vader: Ja, maak je maar weer kwaad. Dat doe je toch niet: zeggen dat je zwanger bent, als je het 

niet bent. 

Dochter: In zekere zin ben ik het wel. 

Vader: Hou er nu eens mee op. Dan ben je het wel, dan weer niet, dan weer wel. 

Dochter: Als wat ik je moet zeggen gemakkelijk was, had ik het al gezegd. Denk je niet? 

Vader: Dus je hebt me wel iets te vertellen? (Begrijpt opeens) O, het heeft iets met het ziek zijn te 

maken. 

Dochter: Inderdaad. 

Vader: (Bezorgd) O, goeie God, sorry meisje. Het spijt me. Vertel het me. Is het ernstig? 

Dochter: Het is heel ernstig, pa. 

Vader: Kan je er van genezen?  

Dochter: Nee, pa, dat kan ik niet. Dat zei ik je toch al. 

Vader: O God. (is onder de indruk) Ben je zeker? 
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Dochter: Dit zal ik de rest van mijn leven meedragen. 

Vader: O, meisje toch. 

Dochter: Maar maak je geen zorgen, het is draagbaar. 

Vader: Heb je veel pijn? 

Dochter: Dat valt wel mee. Pijn is niet het woord. 

Vader: Gelukkig maar. 

Dochter: Eigenlijk voelt het aan als een zwaar gevoel. Iets dat je hart verzwaart. 

Vader: En kan je daar geen medicijnen voor nemen? 

Dochter: Daar is nog geen medicijn voor gevonden.  

Vader: Oei, nog een jonge ziekte dan? 

Dochter: Nee, eigenlijk bestaat het al lang en zijn er vele slachtoffers, meer dan je zou denken. En 

toch kan niemand zeggen hoe het komt dat je er aan lijdt. 

Vader: O, wat erg. Kunnen we wat doen om dat gevoel te verlichten? 

Dochter: Nee, alleen het accepteren. 

Vader: Er moet toch iets zijn dat we er aan kunnen doen. 

Dochter: Ik zou het al heel fijn vinden, mocht je het omarmen. En alles wat ik hier nog over beslis. 

Vader: Natuurlijk, schatje. We gaan je altijd steunen. Je kan op me rekenen. 

Dochter: Werkelijk? Dat is goed nieuws. 

Vader: We zullen alles doen om je beter te maken, ook financieel. 

Dochter: Maar dat is ook het probleem, je kan me niet beter maken. 

Vader: Ja, maar alle beetjes kunnen helpen. En wat nu nog niet is, kan nog komen. Sommige 

dingen hebben tijd nodig en misschien vindt morgen een professor in zijn labo een 

tovermiddel dat toch een genezing mogelijk maakt. 

Dochter: Dat betwijfel ik. En trouwens… ik zou dat niet willen. 

Vader: Hoe? Wat bedoel je? 

Dochter: Ik wil helemaal niet genezen van deze ziekte. 

Vader: Ja, meisje, ik begrijp dat je opziet tegen die vreselijke dingen. En dat er wel eens 

bijverschijnselen uit voorkomen, maar dat is maar tijdelijk. 

Dochter: Ik denk toch dat je het nog niet begrijpt. 

Vader: Jawel, schatje, kaal worden is niets voor een vrouw. 
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Dochter: (Verbaasd) Maar ik word niet kaal, tenzij ik dat zelf wil. 

Vader: Jaja, natuurlijk. Je ziet alleen op tegen de chemo. Ik begrijp dat. 

Dochter: Dit heeft niks met chemo te maken. Het is geen kanker. 

Vader: Ah nee? Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft het ook niet te zijn. Maar wat het ook is, je krijgt 

onze steun. 

Dochter: Het is een hartprobleem. 

Vader: Zie je wel. Het hart! Ik wist het wel! Altijd een moeilijk ingewand geweest. Veel mensen 

hebben daar inderdaad last van. Bij nonkel Paul klopt dat niet gelijk. Hart-ritmitiek heette 

dat, denk ik. 

Dochter: Nee, geen hartritme stoornis. Het klopt gewoon wat harder. 

Vader: Maakt niks uit, lieverd, daar zal ook wel een verpleegster voor te vinden zijn. 

Dochter: Ik hou van die vrouw. 

Vader: Dat zal wel. Als ze je verzorgt, is dat normaal. 

Dochter: Nee, ik bedoel niet de verpleegster. Ik ben niet ziek op die manier.  

Vader: Hoe? Bedoel je je moeder? 

Dochter: Nee, die ook niet. 

Vader: Wat bedoel je dan? Een wildvreemde. 

Dochter: Ja, zoals ik van een wildvreemde jongen had kunnen houden. 

Vader: Wacht even? Ben je lesbisch? 

Dochter: Dat is hoe ze dat noemen, ja. 

Vader: (Geschokt) Ja maar, dat kan niet. 

Dochter: Ik wist dat je zo zou reageren. 

Vader: (Geagiteerd) Dat komt door je moeder zeker? Die zette je altijd op tegen je vader. 

Dochter: Nee, ik denk dat je dat zelf hebt gedaan. 

Vader: Jij bent lesbisch? Maar enfin… 

Dochter: Ik wist wel dat je zo zou reageren. 

Vader: Mijn dochter houdt van vrouwen. Waar heb ik dat verdiend? 

Dochter: Dat verdien je niet. Dat moet je verdienen. 

Vader: Hoe is dat in Godsnaam mogelijk? Kan je dat verklaren? 

Dochter: Absoluut. 
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Vader: Ah ja? 

Dochter: Natuurlijk. Je kijkt naar een vrouw en je denkt: ‘wow’. 

Vader: En als je naar een jongen kijkt? 

Dochter: Dan denk je niks. Misschien “Wat zou die van me willen”. 

Vader: Pas op, ik heb niks tegen lesbische vrouwen. Integendeel… 

Dochter: In je fantasieën zijn ze altijd aanwezig zeker. 

Vader: …maar dat mijn dochter dat moet zijn? 

Dochter: En waarom zou je dochter dat niet zijn. 

Vader: Omdat we je zo niet hebben opgevoed. 

Dochter: Misschien juist wel. (Vader reageert) Waar is het probleem? Waarom maakt het je zo van 

streek. 

Vader: Wat een vraag? Ik wilde een meisje dat een normaal leven had. 

Dochter: Bedoel je dat ik niet normaal ben? 

Vader: Jawel, maar met een jongen zou het… nu ja, dan zou je wel zwanger kunnen zijn. 

Dochter: Ik kan nog zwanger worden. Er zijn nog banken. 

Vader: Een kind kopen is maar een zegswijze, hoor. 

Dochter: Een spermabank, Pa. 

Vader: (Pretendeert) Ja, dat weet ik ook wel. Maar waarom toch? 

Dochter: Er is geen waarom. Het is iets dat is. Iets waar je niks tegen kan doen. 

Vader: (Opeens) Zeg, je broer is toch ook geen homo? 

Dochter: Niet dat ik weet. Vraag het hem eens. 

Vader: En wie is die vrouw dan? 

Dochter: Het is de mooiste vrouw ter wereld. Een fantastisch figuur en een zacht karakter. 

Vader: Die had ik moeten tegenkomen. 

Dochter: En als ik haar zie dan begint mijn hart sneller te slaan, dan voel ik vlinders in mijn buik en 

sta ik in vuur en vlam. 

Vader: En heeft zij dezelfde gevoelens? 

Dochter: Ja. Mocht zij ze niet hebben had ik je er niet over gesproken. Maar we willen ons verloven. 

Vader: Verloven? 
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Dochter: Ja, verloven. Maar wees niet bang. We gaan nog niet direct trouwen, als je daar schrik van 

hebt. 

Vader: (Speelt het koel) Nee, daar ben ik niet bang voor. Maar ik weet niet goed wat er van te 

denken.  

Dochter: Je hoeft er ook niks van te denken. Het gewoon aanvaarden is genoeg.  

Vader: Maar het komt zo onverwacht. 

Dochter: Het moest er ooit van komen. 

Vader: Was er geen andere manier om me deze informatie te bezorgen? 

Dochter: Hoe? Een briefje sturen met een postduif? 

Vader: Nee, maar je had het iets zachter kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld, je vriendin 

meebrengen. 

Dochter: Dat zou geen goed idee geweest zijn. 

Vader: Waarom niet? 

Dochter: Je zou ze zeker hebben proberen te versieren. 

Vader: Ik? Wees niet zo onbeschoft. Ze zou te jong voor me zijn geweest. 

Dochter: Ze zou je dochter hebben kunnen zijn. 

Vader: Inderdaad. (begrijpt haar ironie) Oh, jij. Doe niet onnozel. 

Dochter: Het zou niet de eerste keer dat je met zo’n jong ding naar huis kwam. 

Vader: Nee nooit, wat denk jij wel.  

Dochter: Dat mannen jagers zijn. Hoe oud was de jongste dan wel? 

Vader: (ontwijkt) Dat heeft geen belang. En is het dan definitief? 

Dochter: Wat bedoel je? 

Vader: Er bestaat geen kans dat je je vergist? Dat je later toch verliefd wordt op een jongen? 

Dochter: Pa! 

Vader: Heb je het al eens geprobeerd? 

Dochter: Pa! 

Vader: Misschien als je eens naar bed gaat met een knappe gast, dat je van idee veranderd? 

Dochter: Pa! Ik heb al wel vriendjes gehad. Ik dacht dat dat moest, dat ik niet normaal was anders. 

Vader: Daar kan ik inkomen. 
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Dochter: Maar het voelde niet aan als liefde, het was experimenteren. Het was zelfs een beetje 

gênant op sommige momenten. Maar ik had het gevoel of ik erbij hoorde. Tot ik haar dan 

zag. Dan was het opeens heel anders. Als zij naar me keek voelde ik heel andere dingen. 

Dan voelde ik dat mijn bloed begon te stollen, dat ik meteen wist dat dit de ware was. 

Vader: Ik wil dat eigenlijk allemaal niet weten. 

Dochter: Vind je het onsmakelijk? 

Vader: Nee, ik had altijd gedacht dat mijn dochter seksloos was.  

Dochter: Tenzij het met jongens was? 

Vader: Laten we het over andere dingen hebben.  

Dochter: Ja, vertel eens over jouw nieuwe liefde. Chiara heet ze, nietwaar? 

Vader: Ja. Ik heb haar voor onze trouw een nieuwe auto gekocht. 

Dochter: Had je niet beter een nieuwe pop gekocht? 

Vader: Heel grappig. 

Dochter: Komaan pa, ze is amper een paar jaar ouder dan ik. 

Vader: In de liefde is dat niet belangrijk. 

Dochter: Oh, dan ben ik daar blij om. 

Vader: Nee echt, je zal dat wel ervaren als je wat ouder wordt. In de liefde speelt ouderdom geen 

rol. 

Dochter: Dan vind je het niet erg? 

Vader: Nee, ik zal er nog wat aan moeten wennen. Maar het is jouw keuze. 

Dochter: Ik bedoel het leeftijdsverschil? 

Vader: Van mij en Chiara. 

Dochter: Van mij en Sam. 

Vader: Wie is dat nu weer?  

Dochter: Sam, mijn lief. 

Vader: (verbaasd) Hou je me voor de gek. Dus je lief heet Sam? 

Dochter: Dat zeg ik toch. 

Vader: (lacht) En je wou me laten geloven dat je lesbisch was. Goed hoor. 

Dochter: Pa, Sam komt van Samantha. 

Vader: (Verslagen) Ah. 
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Dochter: En ze is 18. 

Vader: Ah. (na een pauze) En gij vindt dat normaal, of wat? 

 

Einde dialoog (hierna volgt opstootje nr1 of volgende) 
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1e opstoot: 

(De vader wordt kwaad op zijn dochter en begint haar uit te schelden). 

Vader: (Staat recht en begint weg te lopen van de tafel, terwijl de anderen nog hun dialoog verder 

afwerken) En wat denk je nu dat ik hierover moet denken?  

Dochter: Het is nooit anders geweest met jou. Steeds dezelfde situaties. Je was er nooit als ik je 

nodig had. Je deed steeds waar jij zin in had. 

Vader: (Komt terug) Ah ja, was dat wat ik hier kwam doe, was ik hier mijn zin aan het doen. (Gaat 

weer weg) Maar ik heb geen zin om steeds achter je aan te zitten, als een hond die op zijn 

schapen moet passen. 

Dochter: (Ironisch) Ja, een schaapherder, als er maar een ‘arm schaap’ kan verleid worden. 

Vader: (Staat nu in het midden van het café en de anderen hebben nu hun dialoog afgewerkt en 

volgen nu de opstoot) Ja, goed zo, maak het weer allemaal maar belachelijk. Dat is altijd 

hetzelfde met jullie. Dat is het verschil met mannen: wij durven het uit te vechten. Jullie, 

wijven, moeten altijd venijnig doen. 

Ylke: (van op haar stoel) Ja, mannen doen zoiets nooit zeker. 

Vader: Ik heb het niet tegen u, mevrouw. 

Ylke: (Recht en naar vader in het midden van het café) Maar wel tegen de wijven, zoals ge het zo 

mooi komt te zeggen. 

Man: (Van op zijn stoel, tegen vrouw) Zeg, die gaan hier toch geen ruzie maken.  

Vrouw: Geen idee. 

Vader: Het zou niet moeten lukken dat ze zich weer moeten moeien. 

Liese: (Komt ook naar midden) Pardon mijnheer, maar het is wel uw eigen schuld. 

Vader: Blablabla. 

Dochter: (Gaat nu ook naar het midden) Dat is nu altijd wat je zegt als je niks beter meer weet. 

Man: (Op zijn plaats tegen vrouw) Dit kunnen we missen als de pest. Als er herrie van komt dan 

zijn wij diegene die er het eerst van hebben. 

Vrouw: (Op haar plaats) Ja, wat kan ik eraan doen. 

Ylke: Ik haat mannen, die zich zo gedragen tegen een vrouw. 

Dochter: Je moet het hem vergeven, hij weet niet hoe zich wel te gedragen. 

Liese: Ze zijn allemaal hetzelfde. 

Vader: (Tegen Moordenaar) Ho, weer zo typisch, als je twee vrouwen bij elkaar zet, dan vormen 

ze een clubje. 

Man: (Staat recht) Kunnen we het hier wat kalm houden, alstublieft. 
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Liese: Oh, wij zijn niet kalm zeker. (Wijst naar de vader) Kijk anders even naar deze hier. 

Vader: En dan front vormen tegen de mannen, typisch. 

Vrouw: (Gaat ook naar midden) We moeten wel. Wie zou er anders voor ons zorgen? De mannen? 

Dochter:  Inderdaad. 

Man: (Gaat nu ook naar het midden. Tegen vrouw) Maak het nu in godsnaam niet erger. We 

vallen al genoeg op. 

Ylke: (Tegen Man) En jij ook direct je ergernis naar de vrouwen richten. 

Man: (Tegen Ylke) Wat heb ik nu weer gedaan. Ik probeer het juist te kalmeren. 

Liese: Daar ben je dan niet goed mee bezig. 

Vrouw: (Bang) O jawel, hij heeft gelijk. 

Dochter: Je hoeft niet meteen toe te geven.  

Ylke: Inderdaad, het is niet omdat zij ons intimideren dat wij daar moeten op ingaan. 

Vader: Intimideren? Wie intimideert wie? 

Man: Kom, laten we gewoon allemaal rustig worden. (tegen vrouw) Doe ook eens iets. 

Vrouw: Ja, hij heeft gelijk. Laten we allemaal kalm blijven. Anders zijn ze hier verplicht om de 

politie te bellen. 

Dochter:  Dat is toch voor niks nodig. 

Ylke: Ik wil dat hij zich eerst verontschuldigd voor zijn vrouwonvriendelijke opmerking. 

Vader: Wat? Wat heb ik nu weeral misdaan? 

Liese: Je noemde ons wijven. 

Man: (Kijkt schichtig rond) Kom, verontschuldig je. 

Vader: Waarom? Toch niet om die wijven een plezier te doen. 

Ylke: Hij doet het weer. 

Vrouw: (Kalmerend) Maar hij meende het deze keer niet. 

Liese: Ik denk van wel. 

Dochter: Dat is gewoon zijn vocabulaire. 

Man: Komaan kerel, zeg dat het je spijt, dan is alles weer kalm. 

Vader: Ik ga me niet verontschuldigen, ik zou niet weten waarom. 

Vrouw: (tegen de dochter) Kan jij hem niet overtuigen? 
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Dochter: Hij heeft zo zijn principes.  

Ylke: Ik wacht.  

Liese: Laat het nu maar. (gaat aan een andere tafel zitten) 

Man: Komaan, doe me een lol en zeg het nu gewoon. 

Vader: Ik denk er niet aan. 

Vrouw: Mij kan het niks meer schelen (gaat ook zitten aan een andere tafel dan voorheen) 

Ylke: Mij wel.  

Dochter: Het heeft geen zin, je verspeelt gewoon je energie. 

Vader: Ze heeft groot gelijk. (Hij draait zich om en gaat ook zitten) 

Man: (tegen Ylke) Je ziet dat het geen zin heeft. Laat het nu maar zo. 

Ylke: Die man heeft geen respect. 

Dochter: Jawel, maar hij heeft een vreemde manier om het te tonen. Hij is mijn vader moet je weten. 

Man: Kunnen we dan nu de zaak laten rusten. Of moeten we de grote middelen gebruiken. 

Ylke: (draait zich en gaat zitten) Het is het niet waard. (Dochter gaat bij haar vader zitten. Als 

iedereen goed en wel zit, gaat ook de man naar de vrouw) 

(Hier beginnen alweer de verschillende dialogen, maar dan nu op een andere plek. In de 

andere optiek kan natuurlijk iedereen aan zijn eigen tafeltje blijven zitten) 
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Dialoog 2:  

Man: Dag mevrouw, mag ik hier komen zitten. 

Vrouw: Waarom doe je zo vormelijk? 

Man: (tussen zijn lippen) Wij kennen elkaar toch niet!? 

Vrouw: Hoezo, wij kennen elkaar niet? 

Man: (Met aandrang) Wij kennen elkaar toch niet !? 

Vrouw: (Verbaasd, na stilte begrijpt ze het dan) Ah, bedoel je… 

Man: Ja! (wijzend naar de stoel) Mag ik? 

Vrouw: Ja, wij kennen elkaar niet. Neemt u plaats. 

Man: Er zit wel veel volk in de buurt. Alle plaatsen zijn hier bezet. 

Vrouw: Ja, er zal iets te doen zijn, zeker. Normaal is het hier erg rustig. Daarom had ik hier 

afgesproken. 

Man: (Stil, met aandrang) Wij hebben niet afgesproken! 

Vrouw: Sorry. (fluisterend) Maar ’t is niet gemakkelijk om niks te laten merken en toch tegen 

elkaar te praten. 

Man: (Fluisterend) Kijk gewoon de ander kant uit als je tegen me praat. 

Vrouw: (Fluisterend) Hoe kan ik nu tegen je praten als ik je niet mag aankijken? 

Man: (Fluisterend) Doe het nu maar. (Gewoon, gespeeld) Komt u hier vaak? 

Vrouw: Natuurlijk kom ik hier vaak. Wat had je gedacht? Dat ik ergens zou afspreken waar ik nog 

nooit geweest was. 

Man: (Kwaad fluisterend) Wij kennen elkaar niet. Wil je dat iedereen rondom ons meeluistert? 

Vrouw: (Fluisterend) Nee. Maar denk je niet dat het nog veel meer aandacht trekt, als we zitten te 

fluisteren of met elkaar zitten te converseren zonder elkaar aan te kijken? 

Man: (Fluisterend) Je hebt gelijk. Laten we een aantal dingen afspreken. 

Vrouw: (Fluisterend) Zoals wat? 

Man: (Fluisterend) Zoals… Je man noemen we het varken. De daad noemen we… 

bloemschikken. 

Vrouw: (Verbaasd) Bloemschikken? 

Man: Het is alleen maar een naam. 

Vrouw: Oké! 
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Man: Komt u hier vaak? 

Vrouw: (Fluisterend) Beginnen we opnieuw? 

Man: Ja. 

Vrouw: Ja, geregeld. En u? 

Man: (Verbaasd) Hoe? En ik? 

Vrouw: Komt u hier vaak?  

Man: (Gespeeld) Nee. Het is hier wel gezellig. 

Vrouw: (Fluisterend) Gaat dat nog lang zo duren? 

Man: Wat bedoel je? 

Vrouw: Zo’n ‘smal talk’. Ik dacht dat je naar hier was gekomen om te praten. 

Man: (Met aandrang) Wij kennen elkaar niet! 

Vrouw: Jaja, ik weet het al. Mijn naam is Vera, aangenaam (schudt hem de hand) Zo, nu kennen we 

elkaar wel. 

Man: (Theatraal) Ho, Vera, wat een mooie naam. 

Vrouw: Kunnen we het nu over het ‘bloemschikken’ hebben? 

Man: Ja, geen probleem. Ik heb vernomen dat je problemen had met het ‘bloemschikken’. 

Vrouw: Ja, dat heb ik zeker. Het bloemschikken is ‘mislukt’. 

Man: Ja, dat klopt. Toen ik de bloemen wou schikken is er iets gebeurd dat niet was verwacht. 

Vrouw: Wat bedoel je? 

Man: Ik zag het varken en wou de bloemen schikken, maar opeens zaten er distels tussen. 

Vrouw: Hoezo distels? 

Man: Ja, distels. Laat ons zeggen dat de bloemen zouden geschikt zijn geweest, als er geen 

distels zouden ingezeten hebben. 

Vrouw: Ik begrijp hier geen woord van. 

Man: De distels zijn bloemen, die zich niet laten schikken. 

Vrouw: Bloemen, die… bedoel je dat ‘het’ niet kon gebeuren. 

Man: Stil! Ja, er is iets tussen gekomen. 

Vrouw: Ja, dat heb ik wel gemerkt. De vraag is juist wat. 

Man: Een klaproos. 
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Vrouw: Wat? 

Man: Een klaproos. 

Vrouw: Wat “een klaproos”? (Fluisterend) is dat weer een code? (De man knikt) Voor wat? 

Man: (Fluisterend ) Minnares. 

Vrouw:  Voor de minnares? 

Man: Shttt!!! Ja, de klaproos kwam onverwacht tussen de geschikte bloemen liggen. En toen 

gingen ze naar de cinema. 

Vrouw: (Fluisterend) Cinema? Voor wat staat dat? 

Man: (Bekijkt haar raar) Voor een cinema. Een bioskoop ! 

Vrouw: Dus je bedoelt dat het varken met zijn minnares naar de cinema is gegaan. 

Man: (Fluisterend) Niet zo luid. (Gewoon) Ja. Het varken ging met de klaproos naar de cinema. 

Ik stond klaar achter de… zonnebril en ik had mijn… 

Vrouw: Zonnebril? 

Man: (Fluisterend) Gordijn. (Gewoon) en ik had mijn fietspomp… (Fluisterend) revolver 

(Gewoon) in aanslag om het varken te bloemschikken. Het varken kwam de stal… 

(Fluisterend) slaapkamer (Gewoon) binnen. Ik trok de haan van mijn fietspomp op en toen 

zag ik dat hij niet alleen was, hij had een klaproos bij. Ik dacht nog: geduld, straks gaat de 

klaproos wel naar de keuken. (Reactie van de vrouw. Fluisterend) de keuken. (Gewoon) 

Maar dat gebeurde niet. De klaproos zat steeds in de bek van het varken. En een half uur 

later gingen ze samen naar de wei. 

Vrouw: De wei?  

Man: (Fluisterend) De cinema. 

Vrouw: Maar daarstraks zei je dat ‘cinema’ de cinema was. 

Man: Dit leek me veiliger. 

Vrouw: Goed en wel. Dat het varken niet was gebloemschikt wist ik al wel, maar ik heb je wel 

10.000 euro betaald… 

Man: Shtt! (Fluisterend) Zeg ‘reclameblaadjes’.  

Vrouw: Wat? 

Man: Zeg 10.000 reclameblaadjes. 

Vrouw: (geïrriteerd. Luid) 10.000 reclameblaadjes betaald om de bloemen te schikken.  

Man: (Stoïcijns fluisterend) Geleverd. 

Vrouw: Helemaal niet geleverd. 
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Man: (Fluisterend) Niet betaald, maar geleverd. 

Vrouw: (Geïrriteerd) Ik heb je 10.000 reclameblaadjes geleverd, maar jij hebt niks geleverd. 

Man: (Fluisterend) Je kan niet tweemaal geleverd in dezelfde zin gebruiken. 

Vrouw: (Kwaad) Ik kan doen wat ik wil. Ik heb je betaald en ik verlang dat je het bloemschikken 

zou hebben geleverd. 

Man: Dat is ook nogal een rare zin. 

Vrouw: Het kan me niet schelen. Ik heb genoeg van deze nonsens. Gedaan met de codes. Ik heb je 

10.000 euro betaald omdat je mijn man zou vermoorden. 

Man: (In alle staten, haar in haar zinnen al aan het ‘shtt’-sen) Shtt!!! Stel dat er iemand van de 

broeders van liefde meeluistert. 

Vrouw: Wat kan het mij schelen of er hier broeders zitten. 

Man: Ik bedoel geen echte ‘broeders’. 

Vrouw: Broers dan… 

Man: (Fluisterend) Flikken! 

Vrouw: Wat? 

Man: (Fluisterend) Flikken. Politie! 

Vrouw: (Beseft opeens het risico) Oh ja! Wel, het was juist omwille van de klaproos dat ik wou dat 

je zou gaan bloemschikken. Je had je fietspomp moeten gebruiken om zowel het varken als 

de klaproos neer te knallen. 

Man: Oppompen! 

Vrouw: Wat dan ook. 

Man: Dat was niet de afspraak. 

Vrouw: En wat dan nog? 

Man: Je hebt me 10.000 reclameblaadjes geleverd om het varken te bloemschikken, niet meer. 

Als je wou dat ik de klaproos nog moest ‘oppompen’ had je nog eens 10.000 

reclameblaadjes meer moeten leveren. 

Vrouw: Ik ben geen uitgeverij! 

Man: Wat? 

Vrouw: Ik heb geen 10.000 extra reclameblaadjes om te leveren. 

Man: Ha! 
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Vrouw: Ik zie niet in hoe het oppompen van een klaproos een extra probleem voor je kan inhouden. 

Als de broeders hier over te weten komen zal je toch de spaarpot in moeten. (kijkt naar het 

verbaasde gezicht van de man) De cel. 

Man: Ik ga de spaarpot niet in. Het is mijn bedoeling om helemaal niet te sparen! 

Vrouw: Het enige dat je gespaard hebt is de klaproos. En wat mij betreft had je die bij het 

bloemschikken mogen gebruiken. 

Man: Het spijt me, maar er waren alleen reclamebladen geleverd voor het varken. 

Vrouw: Maar zelfs het varken zit nog in de stal en ik moet er nog bij slapen. 

Man: Ik kan er ook niks aan verhelpen. 

Vrouw: Maar dat gaat zomaar niet. Ik wil dat de reclamebladen terugkomen naar de redactie. Alle 

10.000. 

Man: Redactie? 

Vrouw: Naar mij! 

Man: Oh. Dat is begrijpelijk, maar… 

Vrouw: Dat is toch het minste. Je hebt de bloemen ook niet in de vaas gestoken. 

Man: Euh? 

Vrouw: Het bloemschikken voor het varken is mislukt. Het is niet geslacht. Dus de boter terug weg 

bij de vis. 

Man: Er is een probleem. 

Vrouw: De waterlelie? 

Man: Hoezo, de waterlelie? 

Vrouw: Weet ik veel. Ik dacht dat er weer iets anders zou gecodeerd worden. 

Man: Laat ons zeggen dat de reclameblaadjes al in de brievenbussen steken. 

Vrouw: Wat? 

Man: Ik heb mijn toer al gemaakt. 

Vrouw: Bedoel je… 

Man: Ja! 

Vrouw: Je hebt het al uitgegeven. 

Man: Rond bedeeld. 

Vrouw: Aan wie? 

Man: Aan mijn bloemisten. (Fluisterend) Schuldeisers, zeg maar. 
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Vrouw: Dus ik zit hier nu nog met een varken en het verlies van 10.000 reclameblaadjes aan jouw 

bloemisten? 

Man: Ja! 

Vrouw: Dat kan zomaar niet. Ik wil mijn geld terug. 

Man: Reclameblaadjes! Geen probleem, ik zal dat varkentje wel wassen. 

Vrouw: Wat? Ga je mijn man wassen? 

Man: Nee. Ik zal het wel oplossen. 

Vrouw: Sorry, maar ik begrijp er geen snars meer van. Al die varkens, bloemisten en klaprozen 

maken het alleen maar ingewikkeld. Dus… je hebt mijn man niet vermoord en je kan mijn 

geld niet teruggeven.  

Man: Nee! Of eigenlijk ja, dat is het. Maar denk aan de broeders. 

Vrouw: (zucht. Begripvol verder in code) En hoe zal ik dit nu aan het varken moeten uitleggen. Ik 

heb die reclameblaadjes wel uit de spaarpot gehaald. 

Man: Dat kan niet? 

Vrouw: Toch is het zo. Hoe moet ik hem dat nu uitleggen? 

Man: Nee, je had spaarpot al gebruikt. (Fluisterend) De gevangenis! 

Vrouw: Wat bazel je nu? 

Man: Dat je dat woord al gebruikt hebt. 

Vrouw: En wat dan nog, kerel. Weet je wel in welk moeilijk parket je me hebt gebracht? 

Man: (Fluisterend) Het woord ‘parket’ hoor ik ook niet graag. 

Vrouw: (Kwaad) Blaas hem op. Of wil je ‘opblazen’, in deze context, ook niet horen. 

Man: Vergeet niet dat de broeders jou ook in verband kunnen brengen met het bloemschikken. 

Vrouw: Er is helemaal geen bloemschikken gebeurd. 

Man: Nog niet, maar als het nog gebeurt zal het voor de broeders een klein kunstje zijn om jou 

ook in de spaarpot te krijgen.  

Vrouw: Doe niet belachelijk. Ik was de hele tijd bij mijn vriendinnen. 

Man: Als ze ooit in mijn richting zouden zoeken, zou deze (wijst naar onderling gesprek) 

persconferentie ons allebei de spaarpot kunnen inknikkeren.  

Vrouw: Wees niet paranoia. Trouwens, het bloemschikken moet niet meer gebeuren. Ik wil mijn 

reclameblaadjes terug. 

Man: Ik heb je al gezegd dat ze op de bus zijn.  
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Vrouw: Haal ze er dan uit. 

Man: Dat kan niet. 

Vrouw: Ik bedoel: maak een nieuwe lening, of zo. 

Man: Ik krijg geen krediet. 

Vrouw: Komaan, je hebt toch vriendjes in het milieu. 

Man: (Fluisterend) Dienstencentrum! (gewoon) Maar de sociale dienst is voor mij niet meer van 

toepassing. 

Vrouw: Is er dan een erecode in het… dienstencentrum. Dat is vreemd. 

Man: (Kwaad) Waarom dacht je dat ik die opdracht voor bloemschikken had aangenomen. 

Omdat ik problemen heb met de sociale dienst, die mannen nemen voor niks hun fietspomp 

in de hand. Het zijn… 

Vrouw: (Fluisterend) Varkens! 

Man: Inderdaad! (Fluisterend) Waarom fluister je? 

Vrouw: (Fluisterend ) Varkens, geen mannen. 

Man: Ach zo. 

Vrouw: Dus je wil liever met mij ruzie dan met de sociale dienst. Nu begrijp ik waarom je deed 

alsof ik een onbekende was. 

Man: Luister. Ik wilde graag alle reclamebladen terug naar de redactie brengen. Ik heb ook mijn 

eergevoel. Daarom stel ik voor dat ik een tweede poging waag in het bloemschikken. 

Vrouw: Ik zal wel van het varken scheiden. Alleen heb ik daar de reclamebladen terug voor nodig. 

Man: Het kan niet, dus kan je maar beter accepteren dat ik het alsnog doe. 

Vrouw: Maar er is meer. Hij heeft door dat er iets op til is. Hij vroeg me of ik een klaproos had. 

Man: (Fluisterend) Een minares? 

Vrouw: Een mannelijke klaproos. 

Man: (Kijkt om zich heen) Je bent toch wel zeker dat je niet gevolgd werd. 

Vrouw: Wat? 

Man: Ja. Hij heeft misschien de broeders verwittigd. 

Vrouw: Je zou de broeders toch onmiddellijk herkennen. Aan hun pij. 

Man: Hun pijn? 

Vrouw: Pij ! Kleding. 

Man: Neen, deze broeders lopen naakt. 
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Vrouw: Wel, in dat geval moet je je geen zorgen maken. Hier is niemand naakt te zien. 

Man: Hoe weet je dat? (Begrijpt haar, fluisterend) Nee, ik bedoel niet zonder kleren. 

Vrouw: Dat is nochtans wat naakt betekent: geen kleren. 

Man: (Fluisterend) Niet in uniformen. 

Vrouw: Ah, inspecteurs.  

Man: (Angstig) Waar? 

Vrouw: Die bedoel je toch. 

Man: Ah, ja, de naakte broeders. 

Vrouw: (Kijkt rond) ’t Zouden ook naakte zusters kunnen zijn. 

Man: (stelt het zich voor) Oh, als dat eens kon. 

Vrouw: Kan dat geen kwaad, dan? 

Man: (als in tranche) ’t Is niet alle dagen werkendag. 

Vrouw: Blijf even bij de zaak, ja? 

Man: Jij bent er over begonnen. 

Vrouw: Luister, dit verandert allemaal niks aan het basisprobleem. 

Man: En dat is..? 

Vrouw: Mijn man. 

Man: Het varken. 

Vrouw: Inderdaad. 

Man: Nee. 

Vrouw: Jawel. 

Man: Nee, ik bedoel (met nadruk) het varken. 

Vrouw: Oh ja, dat varken. 

Man: Ja. 

Vrouw: Hoe gaan we dat varken wassen? 

Man: Wat bedoel je? 

Vrouw: Een varken wassen is een zegswijze voor de zaak oplossen. 

Man: Dat weet ik ook. Maar wat bedoel je juist? 
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Vrouw: Kijk, ik wou dat het varken werd gebloemschikt en daar mocht geen klaproos voor in de 

weg komen. Maar nu wil ik scheiden en heb ik reklameblaadjes nodig om dat te 

financieren. 

Man: Ik zei je al dat er geen reclameblaadjes meer zijn. 

Vrouw: Ja, dat weet ik wel, daarom mijn vraag: hoe ga jij de kastanjes uit het vuur halen? 

Man: Wat bedoel je daar nu weer mee? Kastanjes? 

Vrouw: Ja, het varken. 

Man: (Verbolgen) Je moet uitscheien om de dingen verwarrend te maken. 

Vrouw: Wie? Ik? 

Man: Ja, wie anders. De ene keer zit je over varkens te praten en even later over kastanjes. Je 

moet eens weten wat je wil. Ik kan niet meer volgen. 

Vrouw: Laat ons ermee ophouden. Dat gedoe werkt sowieso op mijn zenuwen. 

Man: Maar de mensen, hier rond ons?  

Vrouw: De pot op. 

Man: Weet je wat: we doen het met gebaren. 

Vrouw: Gebaren? 

Man: Ja, dit (wrijft over zijn neus) is je man. 

Vrouw: Ex-man. 

Man: Wel ja. En (Steekt zijn middelvinger omhoog) dit is zijn minnares. 

Vrouw: Zeer toepasselijk. 

Man:  En dit is het bloemschikken (wrijft onder zijn kin) 

Vrouw: De moord? 

Man: Stil, ja, de actie. 

Vrouw: De mislukte moord. 

Man: Stil toch.  

Vrouw: En voor het geld doen we dit (wrijft zich over de vingers – universeel gebaar geld). 

Man: Oké. 

Vrouw: Dus om even alles op ene rij te zetten. (Wrijft over neus, wuift nee met haar wijsvinger en 

wrijft onder haar kin, zegt) Dus… (maakt beweging geld en wijst met haar wijsvinger naar 

zichzelf). 

Man: Wat doe je allemaal? 
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Vrouw: Ik zeg het met gebaren. (Doet nog eens de gebaren) 

Man: (Begrijpt het nu) Ja, maar ik heb toch al gezegd dat (beweging geld) er niet meer is. 

Vrouw: Hoe ga je dat oplossen? 

Man: Ik zal (beweging moord) nog eens over doen. 

Vrouw: Nog eens? (Hij doet de beweging nog eens). Nee, ik bedoel (beweging moord) nog eens. 

Denk je dat hij nu niks vermoed? 

Man:  Wie, uw man? (doet geen beweging) 

Vrouw: Ja. (wrijft ook over haar neus) 

Man: Wat ja? 

Vrouw: Wel ja (wrijft over haar neus). 

Man: Je spreekt in raadsel. 

Vrouw: Ik wrijf toch over mijn neus. 

Man: En dan? 

Vrouw: Dat is toch het teken. 

Man: Van wat? (herinnert het zich opeens) O ja. Sorry ik was het al vergeten. 

Vrouw: Hij vermoed dat er een huurmoordenaar moet zijn ingeh… 

Man: (onderbreekt haar) Stop, niet dat woord hier, alstublieft. Laten we daar (denk even na en 

steekt dan vinger in zijn oor) dit voor doen. 

Vrouw: Wel hij vermoed dat er een (steekt vinger in oor) is. 

Man: Nee, dat is geen goed gebaar. Laten we dit nemen. (Wrijft over zijn arm) 

Vrouw: Het maakt niks uit. Hij vermoed iets. 

Man: Hoe kan je (gebaar man) weten dat er een (wrijft over zijn arm) is. 

Vrouw: Omdat de (middelvinger in de lucht) iets had gezien en hem daarvan iets had verteld? 

Man: Hoe weet je dat van (middelvinger)? 

Vrouw: Ik lees al de mails van mijn (gebaar man).  

Man: Ha, en daardoor wist je dat hij een (gebaar minnares) had. 

Vrouw: Inderdaad. En zo las ik dat ze iets had zien bewegen achter de gordijnen. En ze vroeg zich 

af of er iemand anders in de kamer was. Maar omdat ik er niet kon zijn, vermoedde ze dat 

het een detective was of een (steekt vinger in haar oor). 

Man: Nee. 
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Vrouw: Jawel. 

Man: Nee, niet (vinger in zijn oor), maar (wrijft over zijn arm). We hadden dat veranderd. 

Vrouw: Wat ook, je begrijpt dat dit de zaken compliceert. Vandaar dat het (gebaar geld) moet 

terugkomen. Als hij (gebaar man) ziet dat het (gebaar geld) weg is, dan heb ik nog een 

groter probleem. Dan zal ik het moeten uitleggen. Misschien gaat hij wel naar de politie. 

Man: Ho, daar hebben we nog geen gebaar voor. Wat denk je van dit? (Draait zijn hand boven 

zijn hoofd als een zwaailicht) 

Vrouw: Ja ja, goed. Dus de eerste zaak is het (gebaar geld) terug te hebben. 

Man: Ik heb het niet meer. 

Vrouw: Dan moet je het maar ergens halen. Vraag het je vrienden uit het milieu… (ziet zijn reactie 

en besluit er een gebaar voor te verzinnen. Het wordt een wijsvinger naar beneden) … uit 

het (gebaar). 

Man: (Knikt goedkeurend) Dat is goed. 

Vrouw: Wanneer denk je het te hebben. 

Man: (Begrijpt de vergissing) Nee, de beweging is goed. Ik kan het daar (gebaar milieu) niet 

krijgen. Als ik bij (gebaar milieu, gevolgd door het gebaar ‘aankloppen’ en dan de 

wijsvinger die nee wijst) 

Vrouw: Dan moet je het maar ergens anders gaan zoeken dan in het (gebaar milieu). 

Man: Dat zal niet gemakkelijk zijn. Ik wil me niet in de schulden steken.  

Vrouw: Het kan me niet schelen hoe je eraan geraakt. Ik wil mijn (gebaar geld). Voor mijn part 

overval je een bank.  

Man: Daar hebben we nog geen gebaar voor. 

Vrouw: Kan me niet schelen, kerel. Had jij mijn (gebaar man + vinger in oor. Hij reageert met zijn 

vinger dat het verkeerd is en wrijf arm moet zijn) dan hadden we het probleem niet gehad. 

Man: Maar ik zal (gebaar man) alsnog wel (gebaar moord - arm). 

Vrouw: Ben je doofstom. Ik zeg je juist dat het is uitgelekt. 

Man:  Maar dat lossen we ook op. 

Vrouw: Hoe dan? (Man doet gebaar moord) Ja, dat had ik begrepen. Je gaat mijn man vermoorden. 

Man:  Nee. (Hij steekt zijn middelvinger op). 

Vrouw: (Kwaad) Luister, er is geen reden om onbeleefd tegen me te doen. Ik heb dit hier niet 

verprutst. (hij steekt weer zijn middelvinger in de lucht, nu iets duidelijker) Ja, gedraag je 

maar als een puber. Maar ik zeg jou ook dit (steekt zelf middelvinger in de lucht). 

Man: (Hij steekt weer zijn middelvinger op en houdt hem omhoog) Schatje? 
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Vrouw: Pardon.  

Man: Zijn schatje. Zijn minna… 

Vrouw: Zijn mina? Een dolle mina? Waar heb je het over? (haar frank valt) Oh, zijn minnares. 

Maar die heet niet mina? 

Man: Nee, ik bedoelde… och laat maar. Ik kan die ook (aait over zijn kin). 

Vrouw: Paaien? 

Man: Nee (doet de beweging weer). 

Vrouw: Opvrijen? 

Man: Nee (steekt vinger in zijn oor en na een kleine pauze wrijft hij over zijn arm).  

Vrouw: Haar oren uitkuisen? 

Man: Zo zou je het kunnen noemen. Haar ook kunnen doen, wat ik met hem zou doen. 

Vrouw: Ah, haar vermoorden. 

Man: (gefrustreerd over zijn kin wrijvend). Ja. 

Vrouw: Dat zou geen slecht idee zijn. 

Man: Maar dan zal er nog (gebaar geld) moeten komen. 

Vrouw: Wat? 

Man: Ah ja. 

Vrouw: Ik denk er niet aan. Jij hebt het verknald, los jij je miserie zelf op.  

Man: Er is dan opnieuw een risico. 

Vrouw:  Er is nu ook een risico. Wat als mijn man merkt dat ik zijn geld heb gestolen en naar de 

po… (bedenkt opeens dat er een gebaar moet zijn en doet het gebaar politie) gaat, dan heb 

jij daar ook last van.  

Man: Ik denk dat jij er in de eerste plaats last van zult hebben. 

Vrouw: De broers zullen dan met jou willen praten, denk ik. 

Man: Welke broers. 

Vrouw: Dé broers. Je weet wel… (doet het gebaar politie). 

Man: (kwaad) Broeders. 

Vrouw: Het heeft geen belang. Maar als mijn (beweging man) naar de (beweging politie) gaat, dan 

zal ik het niet nalaten om jou daar in te betrekken. 

Man: Dat zou ik niet doen, als ik jou was. 
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Vrouw: Ik heb geen andere keuze. Hoe moet ik verklaren dat (gebaar geld) is verdwenen. Moet ik 

misschien zeggen dat ik het verbrand heb. 

Man: Waarom niet, dat werkte bij de politiekers ook. 

Vrouw: Mijn (gebaar man) is niet (wijst naar haar achterwerk. Man kijkt verbaasd) achterlijk. 

Man: Kijk, ik zou je graag willen helpen met (gebaar geld) maar zoals ik reeds zei: ik heb het 

niet en ik kan zoveel (gebaar geld) niet opeens tevoorschijn toveren, dus stel ik voor dat ik 

(middelvinger) en (gebaar man en gebaar moord). 

Vrouw: Sorry, maar je sprak te rap, nog eens. 

Man:  (Herhaalt alles) ik heb het niet en ik kan zoveel (gebaar geld) niet opeens tevoorschijn 

toveren, dus stel ik voor dat ik (middelvinger) en (gebaar man en gebaar moord). 

Vrouw: Ah, maar denk je dat dat niet verdacht zou overkomen. De (gebaar politie) zou toch weten 

dat zij zijn (gebaar minnares) was. Ze zouden in zijn en haar e-mails gaan kijken en daar 

de berichten terugvinden. 

Man: Jij zou ze toch kunnen verwijderen. 

Vrouw: Bij hem wel, maar niet bij haar. 

Man: Ja, hoe gaan we dat doen. 

Vrouw: Dat was ook mijn vraag, weet je nog? 

Man: Kan je niet bij haar inbreken en haar PC-stelen, of zo. (Vrouw steekt middelvinger op). Ja, 

bij haar. 

Vrouw: Nee, dit (de middelvinger)! Denk je nu echt dat ik een misdadiger wil worden. 

Man: Dat woord (misdadiger). Laat ons dit doen (steekt duim in de lucht). 

Vrouw: Ik wil niet in de gevangenis. 

Man:  Laat ons daarvoor (maakt een strijkend horizontaal gebaar in de lucht) gebruiken. Kijk, ik 

wil ook niet in (horizontaal gebaar gevangenis) geraken, dus wil ik een oplossing zoeken. 

(Gebaar geld) kan niet, dus is (gebaar moord) de enige oplossing en vermits de (gebaar 

politie) erbij kan betrokken worden, doe ik beter (gebaar minnares) en (gebaar man) 

allebei. Ik spreek met de (wijst naar achterwerk) uit het (wijst naar beneden) om me 

daarbij te assisteren. (Steekt de duim in de lucht). 

Vrouw: Misdadiger? 

Man:  (verward) Hé? 

Vrouw: Ik begrijp hier geen reet van. Kunnen we niet gewoon praten. Met andere woorden en 

gebaren lukte het niet. Misschien dat we het met de juiste informatie wel redden. 

Man: Nee, nee, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. De (gebaar politie) is overal. 

Vrouw: En denk je dat die niks vermoeden als je zo in de lucht zit te zwaaien? 
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Man: Ja, je hebt gelijk.  

Vrouw: Hoe kan ik mijn geld krijgen? 

Man:  Ik heb uw ‘reclameblaadjes’ niet meer. 

Vrouw: Dat weet ik ondertussen al. Kan je geen bank overvallen? 

Man:  Nee, ik ben (duim in de lucht) van een ander kaliber. 

Vrouw: Ik zou niet zeggen dat je zo goed bent. Je kan mijn man niet (vinger in oor. Man schudt zijn 

hoofd). Je kan geen reclameblaadjes terugkrijgen en je uitgever kan je niet helpen. Ik weet 

niet of je beseft dat we hier samen in zitten. Jouw lot is aan dat van mij gekoppeld. 

Man: Maar dat geld ook voor jou.  

Vrouw: Oh nee, ik zal alles ontkennen. Je hebt geen bewijzen.  

Man: En al die mensen hier, die ons gezien hebben? 

Vrouw: Dat was een toevallige ontmoeting. (tegen een toeschouwer) Dit is een toevallige 

ontmoeting, hoor mevrouw. 

Man: Dat zullen ze bij de (gebaar politie) ook geloven. Misschien zit er trouwens een naakte 

man hier in dit café? 

Vrouw: (Kijkt rond) Nee, dat zou opvallen. 

Man: Je kan er niet omheen, we zijn één en dezelfde groep (duim in de lucht). 

Vrouw: Luister, ik wil geen problemen. (begint zacht te wenen) Ik wilde gewoon van mijn man af. 

Ik heb hem niet bedrogen. Hij wel. Als hij dat niet had gedaan, dan was er nooit iets 

gebeurd. (Weent harder) Ik wil toch alleen maar gelukkig zijn. (houdt plots op met wenen) 

Als je me nu de reclameblaadjes geeft is alles opgelost en zijn we allebei terug (steekt duim 

in de lucht). 

Man: (kijkt bedenkelijk om het gebaar) Ja, maar daar is het probleem juist, hé. Ik zou niet liever 

willen dan je te helpen, ik wil ook niet in (gebaar gevangenis). Bovendien heb ik er ook al 

voor gewerkt. Op uitkijk gestaan, ingebroken, achter het gordijn gestaan… Dat zal al rap 

een uur of vier kosten.  

Vrouw: Dat is dan wel een heel vette uurprijs. 

Man: Het is dan ook één van de gevaarlijke beroepen. 

Vrouw: Heb je niet een beetje spaarcenten? 

Man: Ja, maar ik moet aan mijn oude dag denken. Ik krijg geen bijkomend pensioen hiervoor, hé. 

Vrouw: Heb je geen verzekering. 

Man: Denk je dat ze hier een specifieke polis voor hebben? 

Vrouw: Werkongevallen? 
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Man: Nee, het spijt me. 

Vrouw: En als we nu samen een bank zouden overvallen. 

Man:  (ongerust) Al die woorden, denk toch aan de omstaanders. 

Vrouw: Ik zal je helpen. 

Man: Heb je ervaring in dit vakgebied? 

Vrouw: Ik ben een amateur, maar heb al goed geoefend bij mijn man. Kan dat tellen? 

Man: Misschien moeten we dan eerst met iets klein beginnen. Een tankstation of zo? 

Vrouw: Of een geldautomaat. 

Man: Nee, daar moet je een code voor hebben. Eigenlijk heeft uw man geluk met zo’n creatieve 

vrouw als jij. 

Vrouw: Ja, dat zeg ik hem ook, maar hij wil liever Chiara. 

Man:  Wat wil hij? 

Vrouw: Chiara (ze steekt haar middelvinger op). 

Man: Ja zeg , ik kan er toch ook niet aan doen dat ik dat niet ken. 

Vrouw: Zijn (middelvinger). 

Man: Ah, heet ze zo. En ze zag er dan nog niet uit. Een rosse met een bril. 

Vrouw: Maar ze heeft 50 tinten grijs gelezen, hé. 

Man: Ja, dat heb ik gezien. 

Vrouw: Ha ja?  

Man: Om eerlijk te zijn heeft me dat afgeleid van mijn werk. 

Vrouw: Zeg me nu niet dat je daardoor je kans hebt laten voorbij gaan. 

Man: Ja, ik heb ook zo mijn noden. Ik ben single. Ik mag toch ook eens een pleziertje op mijn 

werk. En die gordijnen in de buurt was ook handig. 

Vrouw: Bah. Wie mag die weeral wassen? Enfin, zijn we dan akkoord. (Man steekt duim in de 

lucht) en mijn man met zijn rosse blinde kan de pot op (man steekt middelvinger op). 

Eigenlijk ben jij ook wel een coole gast.  

Man: Vind je?  

Vrouw: Ja, toen ik je de eerste keer zag, dacht ik al: daar zit een zachte bolster achter die ruwe pit. 

Man: Dat klopte ook. 

Vrouw: Als ik niet getrouwd zou zijn geweest had ge nog een kans gemaakt. 
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Man: Ja, ik ook. 

Vrouw: (even verbaasd en dan) Raar, hoe de zaken snel kunnen veranderen. Een paar minuten 

geleden zag ik je nog als een misdadiger en nu vind ik je zo (steekt duim op). 

Man:  We moeten er geen doekjes omwinden. Jij bent ook zo (duim). 

Vrouw: Ben jij me nu aan ’t verleiden? 

Man: Zou je dat erg vinden? 

Vrouw: Sorry maar ik date geen mannen van mijn werk.  

Man:  Van het werk? 

Vrouw: Ja, we gaan toch samenwerken. 

Man: Kunnen we dan niet eens afspreken? Na het werk. 

Vrouw: Sorry, maar ik ben een vrouw die eerst alles afwerkt, alvorens naar een andere man te gaan. 

Zo had jij dat voor mij kunnen afwerken. 

Man: Mijn werk was af. 

Vrouw: Nog bij lange niet! 

Man: Ik was op de afspraak, uw (doet beweging man) ook, mijn fietspomp was klaar en mijn 

gordijn ook. Alles was aanwezig voor de (aai onder kin) 

Vrouw: Maar het gordijn is nooit opgetrokken. 

Man: Ja, maar ik wel afgetr… nu ja, dat heb ik je al verteld. Het is allemaal de schuld van de 

(middelvinger). 

Vrouw: Het is makkelijk om de schuld op iemand anders te schuiven. 

Man: Dat doe ik helemaal niet. Maar met de vrouwen niks dan last. 

Vrouw: Je had het anders ook al moeilijk met mijn man. Volgens mij heb jij het altijd moeilijk. 

Man: Nee, dat valt best mee. 

Vrouw: Volgens mij ben je een (teken huurmoordenaar) van mijn voeten. Je hebt blijkbaar nog 

geen enkele (teken moord) tot een goed einde gebracht. 

Man: Toch wel. Ik heb eigenhandig mijn vrouw vermoord, de lesbische trut. 

Vrouw: En hoe heb je dat dan gedaan?  

Man: Ik zeg het toch, met mijn eigen handen. 

Vrouw: Ja, met die van een ander zou veel moeilijker zijn geweest. 

Man: Ze zat op een goede wei, zei ze. 

Vrouw: Een goede cinema? 
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Man: Bij een goede vriendin. Ze konkelfoesden de hele dag samen. Ze gingen samen naar de 

Wellness, naar de zonnebank, naar de schoonheidsspecialiste, al werd ze er niet schoner 

op… En ik maar betalen. Vandaar al mijn schulden. 

Vrouw: Kon je dan niet gewoon van haar scheiden? 

Man: Scheiden doet leiden… ! 

Vrouw: De vraag is waar zoiets naartoe zal ‘leiden’! 

Man: Kijk, bij ons doet men dat niet, scheiden. Wat God verbindt zal de mens niet ontbinden. 

Vrouw: Maar wat God heeft geschapen, mag je wel vermoorden. 

Man: Stil!!!! 

Vrouw: … Ont-schapen? 

Man: Het is een andere manier om de zaken op te lossen. Het is zoals ritueel slachten. 

Vrouw: Het is een rare christelijke opvatting. Dus jij bent gelovig? 

Man: Dat hangt er van af? 

Vrouw: Waarvan? 

Man: Van wie ik moet geloven. Die ‘van ons’ niet, die was niet te vertrouwen.  

Vrouw: En jij bent wel te vertrouwen? 

Man: Ja. 

Vrouw: Wel, ik vertrouwde je om mijn varken te slachten en je deed het niet. 

Man: Ik deed het wel niet, maar je vond wel dat ik te vertrouwen was. 

Vrouw: En over de reclameblaadjes dan? Kan ik je daar nog over vertrouwen? 

Man: Vertrouwen is een emotioneel iets, dat begint bij jezelf? Zou jij jezelf vertrouwen bij 

(gebaar geld)? 

Vrouw: Ik heb het je toch gegeven… in goed vertrouwen. 

Man: Het gaat niet over geven, maar over teruggeven. 

Vrouw: Wat is dat nu weer voor zever? 

Man: Je had het (gebaar geld) toch ook eigenlijk gestolen? 

Vrouw: (Kwaad) Het was mijn geld. 

Man: En van je varken. Het kwam ook uit zijn trog. Eigenlijk… als ik het aan iemand zou 

moeten leveren, zou het aan hem moeten zijn? 

Vrouw: Maar je hebt het niet, dus je kan het aan hem niet terugbetalen. 
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Man: Is dat zo? 

Vrouw: Ja! 

Man: Dat heb je door? Je weet dat ik het absoluut niet kan? 

Vrouw: Ja, denk je dat ik blond ben? 

Man: Waarom doe je dan zo moeilijk als ik jou zeg dat ik het jou niet kan teruggeven? 

Vrouw: Mijn leven is verwoest door jou! 

Man: Mijn leven is in tegendeel verbeterd door jou! Ik heb geen schulden meer! 

Vrouw: Toch wel, het is jouw schuld dat ik nu in de problemen zit. 

Man: Ik dacht dat je (gebaar man) de oorzaak was van je problemen. 

Vrouw: Dat is ook zo. 

Man: Vraag dan aan hem om die 10.000 reclameblaadjes terug te betalen. 

Vrouw: Met jou valt niet te praten. 

Man: Oh nee? Wat zijn we dan aan het doen? 

Vrouw: Dit kan je moeilijk een normaal gesprek noemen. 

Man: Dat komt omdat ge niet luistert. 

Vrouw: Ik luister al de hele tijd, maar er komt geen serieus woord uit! 

Man: Serieus? 

Vrouw: ’t Is alleen gezever. 

Man: Zever! Ik probeer juist heel duidelijk te zijn. 

Vrouw: Je had duidelijker kunnen zijn, als het was afgehandeld. 

Man: Ik zal het nog eens duidelijk zeggen: ik zal uw (gebaar man) nog wel (gebaar moord). 

Vrouw: Maar ik wil nu nog alleen mijn (gebaar geld) terug, is dat duidelijk. 

Man: Alles is klaar… 

Vrouw: Dan ben ik blij. 

Man: … Om het te doen. 

Vrouw: Om wat te doen? 

Man: Om het varken te bloemschikken. 

Vrouw: Oh!!!!!! Het heeft allemaal geen zin. Je zou al evengoed mij kunnen vermoorden. 

Man: Sorry, dat gaat niet. 
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Vrouw: En waarom niet? 

Man: Geen 10.000 reclameblaadjes. 

Vrouw: Dat zeg ik al de hele tijd. 

Man: Om u te bloemschikken! 

Vrouw: Ik heb ze niet! Ik kan ze je niet geven! 

Man: Dat zeg ik jou ook al de hele tijd, maar blijkbaar dringt dat niet tot je door! 

Vrouw: Omdat wij een afspraak hadden! 

Man: En nu zou ik u ‘toevallig’ moeten bloemschikken, of wat? 

Vrouw: Ik wilde hem laten bloemschikken! 

Man: En nu heeft hij een andere hobby! 

Vrouw: Anders had ik geen reclameblaadjes moeten laten rond delen. 

Man: Nochtans, wat ik daar gezien heb, daar zou je reclame voor kunnen maken. 

Vrouw: Och, misschien zou ik jou wel moeten (gebaar moord). 

Man: Sorry, daar heb je ook niet voor betaald. 

Vrouw: Oh!!! 

  

Einde dialoog (hierna volgt één van de opstootjes) 
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2e opstoot: 

(De vrouw bij de moordenaar ergert zich en wil vertrekken, maar dat is niet naar de zin 

van de moordenaar, die haar wil tegenhouden.)  

Vrouw: (Staat recht) Ik merk dat het hier allemaal niks uithaalt. Maar weet dat ik dit er niet bij zal 

laten.  

Man: (Staat ook recht en wil haar doen zitten) Kom, ga zitten, trek nu geen aandacht. 

Vrouw: Jij moet me niet zeggen wat ik moet doen. Jij zou beter zelf doen wat je moet doen.  

Man: Oh ja? En als ik het niet doe, ga je dan naar de broeders? 

Vrouw: (Beseft dat ze dat niet kan) Oh, maar er zijn andere opties. 

Man: Oh ja? 

Vrouw: Ja, er zijn nog mensen die doen wat jij doet. 

Man: Dat weet ik. Ik ken ze allemaal. 

Vrouw: Ik wil in ieder geval dat alles wat mij toebehoort ook aan mij terugbezorgd wordt. Ik hoor 

het wel als het zo ver is. (Ze gaat naar het midden van de zaal) 

Man: (volgt, probeert onopvallend te acteren) Mevrouw, komt toch terug zitten. U heeft uw 

koffie nog niet opgedronken. 

Vrouw: Dat maakt niets uit. Ik wil hier weg. Mijn man wacht thuis op mij. 

Man: Mevrouw, ik ken uw man toch niet en dat kan me niet schelen. Maar zo’n koffie kan je 

toch niet laten staan.  

Vader:  (tegen de twee vriendinnen) Moet je er nu niet tussenkomen. Daarnet was je er als de 

kippen bij. 

Ylke: Kan je ons niet met rust laten? 

Vader:  (recht en naar het midden) Als ik discuteer met mijn dochter, staan jullie allemaal klaar om 

mij op mijn plaats te zetten, maar nu het duidelijk is dat deze man een vrouw lastig valt, 

dan hoor ik jullie niet. 

Ylke: (recht en naar vader) Ik heb helemaal niets met jouw discussie te maken. Ik reageerde 

enkel op je vrouwonvriendelijke opmerkingen.  

Vader: Oh, een vrouw lastig vallen mag, als je er maar niks over zegt. 

Dochter: (Komt nu ook bij haar vader) Laat het nu zo, Pa. Straks heb je weer ruzie. 

Man: Ja, ik zou me er maar niet mee bemoeien. Dit is iets tussen mij en deze mevrouw (denkt 

opeens aan de consequenties en voegt er snel aan toe) … haar koffie. 

Vrouw: Nee, ik heb niks met deze man te maken. Ik wil gewoon naar huis. (met nadruk tegen Man) 

Naar mijn man. 
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Dochter: Zie je wel, ze wil gewoon weggaan. 

Ylke: (Naar midden) Als ze weg wil, moet ze dat maar doen.  

Man: Nee, er is nog een koffie die staat koud te worden. 

Liese: (Komt er ook bij) Een goed bakje koffie kan soms wonderen doen. 

Vrouw: Ik moet die koffie niet. Ik blijf alleen als de zaak opgelost kan worden. 

Dochter: Welke zaak. 

Man: De zaak van de koffie, natuurlijk. 

Vader: Ik heb zo het idee dat jij andere plannetjes hebt, kereltje. 

Vrouw: Dat is zeker. 

Ylke: Je kan haar maar beter laten gaan. 

Dochter: Ah, nu kies je onze kant. 

Ylke: Ik kies geen kant. Ik help gewoon. 

Man: Je bent nochtans geen hulp. Ze moet hier blijven. 

Vader: Wat sta je daar dan te leuteren over koffie, kerel? 

Liese: Als ze een koffie wil, kan ze die bij ons drinken. Ik zal wel één bestellen. 

Man: En die staat dan koud te worden. 

Vader:  Weet je wat, drink jij hem dan op. 

Man: Jij kan me beter met rust laten, kerel. Je weet niet waar je aan begint met mij. 

Ylke: Oh, nu haantjesgedrag. Dat moest er nog bijkomen. 

Vader: Oh, gaan we wat dreigen? Denk je dat je me bang kan maken? 

Man: Ik zou me maar niet verder bemoeien. 

Vrouw: (bedenkt de consequenties) Ja, laat maar, ik zal die koffie wel gaan opdrinken. 

Vader: Nee, je gaat die koffie niet opdrinken. Je gaat naar huis. Laat je door dit mannetje niet 

bevelen. 

Ylke: (tegen dochter) Wie kiest nu welke kant? 

Dochter: Ja, de ene moment is hij een ridder, het andere een zak.  

Man: Je gaat te ver, kerel. Ik zei je er niet mee te bemoeien. 

Vrouw: (opeens heel besloten) Kom, ik krijg weer zin in een koffie. (Gaat naar haar tafeltje en 

haar koffie) 
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Vader: Ho, nu ben ik bang, zie. Zo’n gasten als jij leg ik elke morgen tussen mijn boterham. Als 

licht ontbijtje. 

Man: Dan zou ik wel eens op je maag kunnen blijven liggen. 

Vrouw: (Neemt koffie op en gaat er terug mee naar het midden) Ik heb hem al vast. 

Liese: Als het daarmee kan geregeld worden, is dat toch in orde. 

Vader: En dan deze idioot zijn gelijk geven. 

Man: Je weet niet tegen wie je praat, man. 

Vader: Ja, tegen een slecht gekleed onnozel mannetje. 

Man: Je zoekt het. (Wil een gevecht starten. Vader zet zich ook al schrap) 

Vrouw: (Houdt man tegen) We moeten kalm blijven. (tegen man) Denk aan de gevolgen. (Man 

bindt in) 

Liese: Kijk, als we nu gewoon de zaak op zijn beloop laten. Zij wil koffie, hij wil dat ze blijft en 

wij zijn ongerust. Dus als ze nu mooi terug gaan zitten en wij houden ze wat in het oog, 

dan kunnen we nog ingrijpen als het achteraf zou ontsporen, wat denk je. 

Vader: Jij hebt ten minste hersenen. (tegen man) Dat kan niet van iedereen hier gezegd worden. 

(Vrouw, Ylke en dochter gaan zitten. Man vertrekt aarzelend, nog in oogcontact met vader. 

Tegen Liese) Misschien moeten wij eens afspreken. (Liese is duidelijk gecharmeerd) Om 

van gedachten te wisselen. Om eens te kijken of we nog andere raakpunten hebben.  

Liese: Denk je dat je die dan zal mogen aanraken (ze lacht meisjesachtig) 

Vader: Dat is toch de bedoeling. 

Dochter: Zeg pa, kom je nog of ga je daar nog lang staan vrijen. 

Vader: Zeg, hela, ik heb hier gewoon een volwassen gesprek. 

Ylke: Zo volwassen als je onderbuik. 

Vader: (tegen Liese) Je ziet het onze gesprekspartners kunnen ons niet missen. Tot straks. 

(Ook zij gaan nu aan hun tafeltje zitten. Ze zitten nu allemaal weer bij elkaar aan het enige 

tafeltje waar ze nog niet zaten en de dialogen beginnen weer) 
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Dialoog 3 

Ylke: Maar even over de reden waarom we afgesproken hebben. Heb je iemand gevonden? 

Liese: Ja, ik denk dat ik een geschikte man heb gevonden. 

Ylke: Is hij groot? 

Liese:  Een meter negentig. 

Ylke: Sterk? 

Liese: Hij heeft bodybuilding gedaan. 

Ylke: Spieren, dus? 

Liese: Ik denk dat het echt de man is, die je zoekt. 

Ylke: Rookt hij? 

Liese:  Nee. En drinkt alleen voor de gezelligheid. 

Ylke: Er moet toch iets mee mis zijn? 

Liese: Dat zal wel, het is een man. Maar ik heb het nog niet gevonden. 

Ylke: Ik weet niet. Ik ben bang dat het weer niks wordt. De vorige leek ook de ideale man, maar 

toen bleek dat hij graag pekelharing op zijn peperkoek at, was het rap over. 

Liese:  Je kan stellen dat je niet gemakkelijk bent. 

Ylke: En hoe zit het met euh… 

Liese: Met wat? 

Ylke: Met zijn… 

Liese: Wat bedoel je, 

Ylke: Zijn… Je weet wel. 

Liese: Nee… (beseft) Oh zijn… 

Ylke: Ja. 

Liese: Dat schijnt best in orde. 

Ylke: Ah goed. (Twijfelt) Je hebt het toch over hetzelfde? 

Liese:  Ja, zijn… 

Ylke: Is dat dezelfde ‘zijn…’ die ik bedoel? 

Liese:  Ik kan niet weten wat jij met ‘zijn…’ bedoelt, maar ik veronderstel dat mijn ‘zijn…’ en 

jouw ‘zijn…’ dezelfde zijn. Ik bedoel zijn ‘ding’. 
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Ylke: Zijn ‘ding’? 

Liese:  Nu ja, zijn ‘dingetje’. 

Ylke: Nee, ik heb het over zijn seks. 

Liese: Ik ook. Zijn pe… lu…, zijn zwamworstje. 

Ylke: Nee, ik heb het over zijn seks. 

Liese:  Wel ja, ik heb het niet over een echt zwamworstje. 

Ylke: Ik ook niet. Ik heb het over zijn seks. Hoe hij het doet. 

Liese: Met zijn zwamworstje. 

Ylke:  Ik weet dat hij het daarmee doet. Maar hoe doet hij het? 

Liese: Ik weet toch ook niet wat hij ermee doet. Ik zou durven zeggen dat dat privé is. 

Ylke: Dat is wel de belangrijkste reden waarom we hem zouden nemen. 

Liese: En moet ik dat dan uitproberen? 

Ylke: Nee, dat bedoel ik toch niet. 

Liese: Pas op, ik zou wel willen. Maar ja, dat kan ik hem niet aandoen. 

Ylke: Wie? Je bink. 

Liese: Mijn bink? 

Ylke: Ja, waarom zou je hem dat niet kunnen aandoen? 

Liese: Omdat hij met mij getrouwd toch is, tiens. 

Ylke: Hoe? Heb jij het over Paul? 

Liese: Over wie anders? 

Ylke: Wil jij me Paul voorstellen voor die date? 

Liese: Nee, maar Paul is toch met mij getrouwd? 

Ylke: Wacht, ik kan niet meer volgen. ‘Je zou wel willen, maar kan het hem niet aandoen’??? 

(haar Frank valt) Je bedoelt, je kan het Paul niet aandoen? 

Liese: Ja, natuurlijk. Wie dacht je dan? 

Ylke: Je bink. Ja, ik ken zijn naam niet. 

Liese: Over wie heb jij het? 

Ylke:  Over mijnheer zwamworstje. 

Liese: Oh, mijn date. 
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Ylke: Jouw date? 

Liese: Nu ja, de jouwe. Hij heet Antonio. 

Ylke: Een zeer mooie naam. Zo mannelijk. 

Liese: Ik ben zeker dat hij je zal bevallen. 

Ylke: Heeft hij een kleine? 

Liese: Hoe moet ik dat nu weten? 

Ylke:  Weet je dan niet hoe je dat kan zien? 

Liese: Nee. 

Ylke: Als hij een kinderstoeltje op zijn fiets heeft. 

Liese: Nee, dat heeft hij niet. Geen kinderen. 

Ylke: Hij is toch niet op de hoogte van ons plan? 

Liese: Nee, hij ziet het als een gewone blind date. 

Ylke: Nu maar hopen dat het iets wordt. 

Liese: Als je hem zou zien, zou je weten dat het niet kan misgaan en je weet dat als de vrouw het 

wil, de man geen schijn van kans maakt. 

Ylke: Ik wou dat het waar was. Mijn man is dan absoluut geen man. 

Liese: Gaat het nog steeds zo slecht tussen jullie? Wil je daarom dan die blind date organiseren? 

Ylke: Het is mijn enige redding. 

Liese: Ja, dat begrijp ik wel, maar het is toch erg drastisch. 

Ylke:  Wat kan ik anders? Ik heb niet goed gestudeerd. Ik buisde zoveel keer voor Wiskunde, dat 

ik het niet eens meer kan tellen. 

Liese: We waren slim genoeg om niet verstandig te worden. (ze lachen meisjesachtig)  

Ylke: Ik denk nog veel terug aan mijn studententijd. Ik ging uit tot vier uur en was de dag nadien 

fris genoeg om weer op stap te gaan. Nu is de nacht de tijd dat ik spendeer aan mijn 

kinderen. Nee, ik weet wel dat het vanaf nu bergaf gaat. Ik neem nu al pillen voor eender 

wat. Mijn man noemt me een hypochonder, daar voel ik me echt slecht bij. 

Liese: Je moet je niet gekwetst voelen als hij je pijn doet. 

Ylke: Vroeger waren de mannen van ijzer en legde ze de vrouwen in de watten. Nu hebben de 

vrouwen ijzer nodig, want de mannen zijn watjes. 

Liese: Ach ja, de mannen. Wat zouden we zonder doen? 
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Ylke: Ja, en wat ermee? (ze lachen meisjesachtig) Nee, al mijn vriendinnen zijn emotionele 

wrakken als het op mannen aankomt. Ik wou dat ik lesbisch was. 

Liese: Dan kon je een emotioneel wrak zijn over vrouwen. Wij zitten zo gewoon in elkaar. 

Vrouwen zijn emo-kippen. Elk droevig moment zorgt voor een traan, elk probleem voor 

zorgen. 

Ylke: Maar we hebben elkaar. Eén vrouw is een wrak. Twee vrouwen is een verbond. Meer 

vrouwen is een bende. De Hels Angels mogen oppassen als ze het tegen 5 vrouwen moeten 

opnemen. 

Liese: Hoe kwam je er eigenlijk achter? 

Ylke: Ik stond ervoor. 

Liese: Wat bedoel je?  

Ylke: Ik stond voor ze in de rij bij de cinema, maar ze hadden me niet gezien. Hij had alleen oog 

voor haar. Hij dacht waarschijnlijk dat ik braaf thuis zou zitten wachten tot hij terug zou 

zijn gekomen van zijn ‘fitness’. Maar ik besloot naar de cinema te gaan en daar zag ik zijn 

‘toestel’.  

Liese: En wat heb je toen gedaan? 

Ylke: Ik ben gewoon binnen gegaan, naar de film gaan kijken. Het kwam goed uit, het was juist 

een ‘bleit’-film. Dus heb ik mijn ogen uitgeweend en ben nadien terug naar huis gegaan. 

Toen ik daar op hem zat te wachten heb ik de hele zaak overdacht. En ik kwam toen met 

het idee voor dit plannetje. Poets wederom poets. 

Liese: Het is geniaal, dat moet ik je toegeven. Seks als wapen. 

Ylke: Ja, ’t is dat of naar de psycholoog gaan. 

Liese: Nee, seks is gezonder. 

Ylke: Wie zegt dat? De mannen? (ze lachen meisjesachtig) Je moet niet alles van ze slikken. 

Liese: Ja, die zeggen ook dat sperma vol vitaminen zit. 

Ylke: Het smaakt in ieder geval niet naar groenten of fruit.  

Liese: Mannen zijn zo gefocust op seks. Weet je dat die elke 7 seconde aan seks denken? 

Ylke: Dat is nodig, want dat is hoelang het bij hen meestal duurt. (Ze lachen meisjesachtig) 

Liese: En steeds op zoek naar andere vrouwen? Het is niet te begrijpen. 

Ylke: Het is puur biologisch. Een jagend mannetjesdier wil zijn zaad zoveel mogelijk verspreiden 

zodat hij zeker is om zoveel mogelijk succes te hebben bij de paring. 

Liese: Paring? Ze zouden het beter de ‘ma-ring' noemen. Wij doen al het werk. Zij hebben hun 7 

seconden plezier en wij moeten er 9 maanden mee rondsleuren. En dan laten ze ons zitten 

omdat we ons figuur hebben verloren. 
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Ylke: Dat valt toch nog mee.  

Liese: Ik ga dan ook naar alles wat maar kan: Pilates, massage, peeling, wellness, pedicure. Ik ben 

nu ook begonnen met ‘start to run’, maar ik geraak niet ‘opgestart’. En in de fitness ging 

mijn gewicht niet omhoog. 

Ylke: Hoe? Moest je gewicht niet omlaag? 

Liese: Niet in de fitness, daar moet je de gewichten optillen. Ik wou dat je dat daar ook met je 

billen kon doen. Alles komt in verval na een paar jaar huwelijk. 

Ylke: Ja, wat je al niet moet doen om de aandacht van mijn man te behouden. Ik heb ook een 

bikini-wax gehad. Ik dacht, dat gaat hij graag hebben. Dat er zo’n landingsbaan staat. Dat 

er een soort wegwijzer staat, zodat hij weet waar hij moet zijn. Maar dat was geen goed 

idee. Dat is daar niet gemaakt om gewaxd te worden. Dat deed pijn. (Pauze) En nadien 

wilde ze mijn poepengaatje bleken. Ik zei: Sorry. Daar blijf je van af. Dat is privé. Daar 

heeft niemand iets mee te maken, ik ga daar absoluut niet mee gaan stoefen bij mijn 

vriendinnen. 

Liese: Maar het heeft allemaal niet geholpen? 

Ylke: Ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb me ooit verkleed als verpleegster. 

Liese: En heeft dat geholpen? 

Ylke: Wel toen hij van het verschieten van de trap was gevallen.  

Liese: Ja, het zijn dan ook rare gevallen, die mannen. 

Ylke: (overdenkt) Het leven van een vrouw is te vergelijken met dat van een rups: je loopt vrij te 

genieten door het bos, dan wordt je verliefd en geraakt verstrikt in het liefdescocon en als 

alles perfect schijnt, breekt de cocon open en komt er een mooie getrouwde-vrouw-vlinder 

uit. Die wordt dan door haar man met de hulp van kinderen vastgespeld aan het 

fornuiskussen om getoond te worden aan de vrienden-verzamelaars. 

Liese: Ja, als kind droom je van een prins op een wit paard, maar later merk je dat je ook het gras 

moet maaien, omdat de koning in zijn kasteel niets doet.  

Ylke: En toen ik zei dat moeder zijn, het moeilijkste beroep ter wereld was, zei hij: “O ja, hoeveel 

moeders heb jij zien sterven in ‘Terminator’. Elke job dat je in je pyjama kan doen kan niet 

moeilijk zijn”. De klootzak. 

Liese: Ik kwam zo eens de huiskamer binnen en zag hem languit in de zetel liggen en ik gooide de 

emmer en de dweil, die ik vasthad, neer en zei: “Ik voel me hier werkelijk Assepoester”. 

Ylke: Ja, het huwelijk is een sprookje. Ge ziet wel. 

Liese: Ik dacht nochtans dat hij lief was. Als ik ooit eens zei dat ik te dik was, zei hij me dat ik 

moest meedoen aan een missverkiezing. Ik blij, maar dat voegde hij eraan toe: dan zou je 

als eerste ‘afvallen’. 

Ylke: Oh, my God. Ik zei tegen die van mij: waarom doe je nu zo raar. Toen we verkeerde was je 

lief, charmant en begripvol”. Weet je wat hij toen zei? “Toen deed ik pas raar”. 
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Liese: Waarom scheidt je niet van hem? Dat is het verschil tussen een besnijdenis en een 

echtscheiding? Bij de echtscheiding ben je meteen van die hele lul af! 

Ylke: Ik lijd aan het Stockholmsyndroom. Ik hou van de man die me gevangen houdt. 

Liese: Maar misschien houdt hij ook nog van jou!? 

Ylke: Dat denk ik niet. Zo zaten we een paar dagen geleden in de zetel naar de TV aan het kijken. 

Opeens voel ik zijn hand aan mijn bil en iets later aan mijn rug. Ik dacht: oké, hij wil het 

goed maken, maar dan opeens stopte hij. Ik zei: waarom stop je nu? En hij zei: omdat ik de 

afstandsbediening al gevonden heb. 

Liese: En daarom dus die blind date? 

Ylke: Ik moet dit proberen. Zien of daardoor iets veranderd.  

Liese: Er zijn natuurlijk geen garanties dat dit zal werken. 

Ylke: Nee, maar ik moet iets doen. Als ik hem laat doen, dan woont hij binnenkort bij zijn 

vriendin en blijf ik alleen achter. 

Liese: Zijn er geen andere mogelijkheden? 

Ylke: Ik heb overwogen om een huurmoordenaar aan te spreken om hem om zeep te helpen. Om 

zijn benen te breken, zijn hart uit zijn borstkas te rukken. Zijn piemel af te snijden met een 

bot mes… Maar hij is zo schattig als hij pijn heeft. 

Liese: Kan je niet eens goed met hem praten? 

Ylke: Nee, we praten niet meer tegen elkaar. Het is de totale windstilte. Hij legt dan bijvoorbeeld 

een briefje op het nachtkastje met de boodschap: Roep me op om half acht, zodat ik op tijd 

ben voor mijn werk. 

Liese: Dat moet dan toch niet makkelijk zijn? Hoe los je dat dan op? 

Ylke: Ik leg een briefje op zijn nachttafel met ‘Wakker worden’! 

Liese: En dus denk je dat een andere man de oplossing is? Misschien is scheiden wel het beste. Je 

kan niks goed over hem zeggen. 

Ylke: O nee. Dat is wat wij toch doen. We kunnen het niet laten om over onze mannen te klagen, 

maar we willen ze niet aan een ander laten. We moeten kunnen beslissen wanneer we ze 

dumpen. 

Liese: Ja, dat is waar. Als ze vriendelijkheid willen, moeten ze maar naar de spermabank gaan. 

Ylke: Ja, dat is het verschil tussen mannen en vrouwen. Een man heeft een kop en een staart, aan 

een vrouw krijgen ze geen kop of staart. 

Liese: Je moet gewoon je man uit zijn zetel krijgen en zorgen dat hij je weer ziet zitten.  

Ylke: Dat is gemakkelijk. 

Liese: O ja? 
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Ylke: Ja, ik trek gewoon de stekker van de televisie uit het stopcontact. 

Liese: Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar we hebben meer kwaliteiten dan dat. 

Ylke: Ja, een vrouw kan melk maken zonder gras te eten, 4 dagen bloeden zonder dood te gaan 

en een man laten komen zonder te roepen. 

Liese: Och ja, maar we kunnen niet zonder hen. 

Ylke: Ja, een vibrator gaat het gras niet maaien. 

Liese: En we hebben ze nodig voor de reproductie. Zoals een kopieermachine. 

Ylke: Bij mij is seks geen optie meer. Ik heb een lichaam als een kathedraal. Maar vandaag kan 

ze niet bezocht worden.  

Liese: Ik opteer voor een goede minnaar. Mijn man is als de letter ‘Q’, een grote nul met een 

kleine streepje onderaan. Ik wil langdurige seks met een goed voorspel. 

Ylke: Voorspel bij mijn man is uren bidden en smeken. En daarna snurkt hij de hele nacht. Het is 

onverdraaglijk. Ik veronderstel dat dat de reden is waarom de zwarte weduwe het mannetje 

opeet na de seks. Om dat te vermijden. 

Liese: We willen toch iemand die ons beschermt tegen al het slechte in deze wereld? 

Ylke: Nee, daar ga ik een hond voor nemen. Die heeft geen kritiek op mijn vriendinnen, gaat naar 

eender welke winkel mee, alleen al omdat hij graag bij me wil zijn, gaat slapen als ik ga 

slapen en blijft steeds diep in mijn ogen kijken tot ik voor hem smelt. En hij eet wat ik hem 

voorzet en wil niet zelf beginnen koken omdat hij het beter denkt te kunnen.  

Liese: Ik snap nog altijd niet waarom je nog bij hem wil blijven? 

Ylke:  Hij vroeg me eens wat ik zou doen als we op de lotto zouden winnen. Ik antwoordde dat ik 

de helft zou aannemen en van hem scheiden. Hij antwoordde: oké, we hebben 5 euro 

gewonnen. (Een moment) Hij is net een horoscoop. Hij weet altijd op voorhand wat er gaat 

gebeuren, maar is nooit juist. Maar daarom is hij zo betrouwbaar. Je weet op voorhand dat 

hij verkeerd is en daarom weet jij dat je juist bent. Dat is mijn zekerheid. En ik blijf voor de 

kinderen.  

Liese: Die neem je toch gewoon mee. 

Ylke: Kan niet. Hij wil ze ook. Toen ik hem zei dat ik er recht op had omdat ik ze had gebaard, 

antwoordde hij me: “als ik 2 twee euro in een frisdrankautomaat steek, is dan het flesje van 

mij of van de automaat”? 

Liese: Er moet toch nog wat liefde overblijven. Jij bent toch ook met hem iets begonnen omdat je 

van hem hield. 

Ylke: Nee. Ik wist al van in het begin dat het niks ging worden. Hij kwam naar me en zei: Heb ik 

jou al niet ergens anders ontmoet? Ik: Ja, daarom kom ik er niet meer. Hij: Ik hou van de 

kleur van je haar. Ik antwoordde: Kruidvat, op het tweede schap. Hij: Ik zou voor jou tot 

aan het einde van de wereld gaan. Ik: Vertrek dan al maar. Maar hij bleef maar aandringen. 

Tot ik zijn gezaag moe werd en met hem naar bed ben geweest. 
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Liese: Wauw, als dat geen romantiek is. 

Ylke: Ik was toen nog maagd.  

Liese: Hoe kan dat nu? Je had toch al 3 vriendjes voor hem. 

Ylke: De eerste studeerde voor psychiater en alles wat hij wilde was praten over seks. De tweede 

man was gynaecoloog en hij wilde er alleen maar naar kijken. En de derde was 

postzegelverzamelaar… Die laatste mis ik wel. 

Liese: Ja, waar de mond van vol is… Wat ga je dan doen? 

Ylke: Wel, zorgen voor een afspraak met jouw date. 

Liese: Ach ja, mijn date. Enfin jouw date. 

Ylke: En je wist direct dat dit de ware voor me was? 

Liese: Natuurlijk. Hij doet zelfs de wc-bril terug naar beneden. 

Ylke: Je hebt je best gedaan. 

Liese: Meer dan dat, ik heb hem gezegd wat hij moet weten over de vrouwen.  

Ylke: O ja? 

Liese: a) Het zijn de kleine dingen die het doen.  

Ylke: Ja, dat zei mijn man ook altijd. Maar ‘te’ is te klein. 

Liese: b) We zijn uw slaaf niet.  

Ylke: Nee, ze moeten aan ons ‘verslaafd’ zijn. 

Liese: En c) Doe volwassen. Want, geef toe, een foto maken van wat er in de wc-pot ligt is niet 

grappig, maar degoutant. 

Ylke: En was hij niet nieuwsgierig naar wie hij zou gaan ontmoeten op zijn blind date? 

Liese: Ja, maar ik heb een perfecte beschrijving gegeven. Ik zei: God heeft ze mooi gemaakt om 

jouw te kunnen verleiden en hij heeft ze dom genoeg gemaakt om je te houden…  

Ylke: Dit mag absoluut niet mis gaan. 

Liese: Hij is de perfecte man, ik zweer het.  

Ylke: De perfecte man? Dat bestaat niet, dat is een gerucht. 

Liese: Hij zal je wel bevallen, je zal wel zien. 

Ylke: En wanneer heb je de date gepland? 

Liese: Volgende donderdag. Om 8 uur. 

Ylke: Het zal toch een leuk tentje zijn waar het zal doorgaan? 
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Liese: Absoluut. Ik was er met mijn man verleden week en als de ober vroeg wat we graag 

wilden, zei mijn man: een grote Stella en ik zei: ik wil een kleine. De ober zei snel: ik ben 

de ober, niet de ooievaar.  

Ylke: Ik hoop maar dat dit de juiste man is. 

Liese: Absoluut, de verkeerde man, daar ben ik al mee getrouwd. (ze lachen beiden meisjesachtig) 

Ik moet goed gek geweest zijn toen ik met je trouwde, zei hij me. Ik heb geantwoord: ja, 

maar ik was toen verliefd en zag het niet. 

Ylke: Ja, het heeft me 10 jaar geduurd om van mijn lief een man te maken en die andere kan er in 

een paar seconden een dwaas van maken. 

Liese: Dus dat is afgesproken, ik laat hem dus komen om 8 uur? 

Ylke: Wie? Uw man? 

Liese: Nee, Antonio. 

Ylke: O ja. Hoe heet dat café? 

Liese: Café Verona. 

Ylke: Waar Romeo en Julia elkaar gaan ontmoeten. 

Liese:  Was dat niet in Italië? 

Ylke: Onze Romeo en onze Julia. 

Liese: Romeo? 

Ylke: Die Antonio. 

Liese: Ah, Antonio en Cleopatra. 

Ylke: Nee, Antonio en Chiara. 

Liese: Ja ja, dat weet ik ook wel. Ik moet zeggen dat het een uitgekookt idee is. 

Ylke: Ja, ik ben er ook trots op. Maar ik had weinig keuze. Het was ofwel mijn man verliezen en 

zijn inkomsten of een oplossing te vinden om van haar af te raken. 

Liese:  Maar daar zoveel moeite voor doen? 

Ylke: Kijk, als jij zorgt dat ze elkaar kunnen zien en de vonk slaat over, dan zal mijn man alleen 

achter blijven en is het vrijwel zeker dat hij terug in mijn armen zal vallen. Ik zal er langs 

mijn kant alles aan doen om hem te overtuigen dat dit steeds opnieuw zal gebeuren en dat 

hij dus beter zich kan settelen. 

Liese: (Kleine pauze) Wat ga je doen als het toch niet werkt? 

Ylke: Wat niet werkt? 

Liese: Wat als ze hem niet ziet zitten? 
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Ylke: Is ze bijziende, dan? 

Liese: Nee, maar je weet nooit hoe een date kan aflopen. 

Ylke: Hopelijk langs de zijkant van haar mondhoek. 

Liese: Het zou niet de eerste keer zijn dat er iemand een date verknald. 

Ylke: Als voor ons de champagne maar knalt. Hoe kan zoiets nu verkeerd gaan? Zij is blond, 

dom en jong en hij is… Wat is hij eigenlijk? 

Liese: Turnleraar. 

Ylke: Nee, welke kleur? 

Liese: Blank. 

Ylke: Nee, van haar? 

Liese: O, een rosse. 

Ylke: Wat? Dat meen je niet. 

Liese: Waarom zou ik dat niet menen? 

Ylke: Je weet toch dat vrouwen niet van rosse mannen houden. Sommige toch niet. (Eventueel 

tegen rosse in publiek: Sorry) 

Liese: Maar hij is knap. Je wou toch dat ik iemand zou vinden die er goed uit zag? 

Ylke: Ja, maar ik zei niet dat het een rosse moest zijn. 

Liese: Juist, dat zei je niet. 

Ylke: En omdat ik het niet zei, zoek jij een rosse. Om mij te pesten, of wat? 

Liese: Absoluut niet. Ik doe dat om jou te helpen. 

Ylke: Met een rosse? 

Liese: Is dat mijn dank? Ik dacht dat je blij zou zijn. 

Ylke: Met een rosse? 

Liese: Met eender welke. Een zwarte, een rosse, een blonde. 

Ylke: Je weet toch dat een zwartharige beter aanslaat? Zo’n Italiaans model. Met diepliggende 

ogen. Een beetje een kwajongen. 

Liese: Zoals jouw man. 

Ylke: Ja, maar dan met een beter karakter. 

Liese: Kijk, het is Antonio, de turnleraar. Ik heb niks anders. Hoe ga je haar naar die date krijgen, 

eigenlijk. 
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Ylke: Ik weet het nog niet. Ik was eigenlijk van plan haar een sms’je te sturen van de GSM van 

mijn man, dat ze dringend moest komen naar de ontmoetingsplaats. 

Liese: En hoe zou ze dan bij Antonio geraken? Zou je dan niet beter zeggen dat ze moest contact 

nemen met een man, die een bijbel bijheeft. 

Ylke: Is hij zo gelovig? 

Liese: Nee, hij zou die bij hebben. 

Ylke: Een getuige van Jehova? (ziet aan de verbaasde blik dat er iets niet klopt) Een Hollander? 

Liese: Ja, maar wat heeft dat er nu mee te maken? 

Ylke: Wat? Een rosse Hollandse bijbelgenoot? Dit is bij voorbaat een verloren zaak. 

Liese: Nee, hij zou die gewoon bij hebben. Het zou ook een bloem kunnen zijn. 

Ylke: Is hij een hovenier?  

Liese:  Nee, het is iets waardoor ze hem zou herkennen. 

Ylke: Is vertellen dat het een rosse is, dan niet genoeg? 

Liese: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. 

Ylke: Dus… wat doen we dan? 

Liese: Ja, wat gaan we dan doen? 

Ylke: Heu… ik weet het niet. We hebben nog geen plan B. Misschien moesten we dat nog 

uitdokteren. 

Liese: Dokteren, dat is het. We zeggen tegen je man dat ze aids heeft. 

Ylke: Slecht plan, hij zou weten dat wij het weten en hij zou er niet intrappen. 

Liese: Hij kan toch niet weten of wij niet weten dat zij aids heeft? 

Ylke: Nee, hij zou weten dat wij weten dat hij een minnares heeft. 

Liese: Maar dat weten wij toch? 

Ylke: Ja, maar hij weet niet dat wij dat weten, toch!? 

Liese: Dan wel! Toch!? 

Ylke: Ja, dan wel. Maar dan kan plan A toch niet lukken? 

Liese: Maar dat is toch niet erg. 

Ylke: Ah nee?  

Liese: Daarom is het toch plan B? Omdat plan A niet gelukt is? 
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Ylke: Ach zo. Ja, dan zou dat wel kunnen. (Overdenkt) Maar nee, dan zou hij denken dat hij het 

ook heeft en zich ook laten testen. 

Liese: En dan? 

Ylke: Dan zou hij het niet hebben. 

Liese: En dan? 

Ylke: Dan zou hij het niet erg vinden. 

Liese: Hij moet het niet erg vinden. Hij moet haar laten zitten. 

Ylke: Denk je dat ze zal genezen van Aids als hij haar laat zitten? 

Liese: Zij moet niet genezen, ze is niet ziek.  

Ylke: Maar dan hij ook niet. Nee, geen goed idee. We moeten iets anders vinden. Als ik nu eens 

met die Antonio zou afspreken, dan kan ik eens zien wat voor vlees we in de kuip hebben? 

Liese: Nee, Antonio is van mij. Hij is mijn vlees. 

Ylke: Maar ik moet toch weten aan wie ik de minnares van mijn man uitleen? 

Liese: Dat kan zo ook, daar moet jij hem niet voor gaan bekijken. Het is geen vleeskeuring. 

Ylke: Toch vind ik dat ik het recht heb om te zien of hij mijn man kan vervangen. 

Liese: (snel) Hij kan dat. Hij kan dat. 

Ylke: Ik zou dat graag zelf met mijn eigen ogen willen zien. 

Liese: Dat is niet nodig. Ik garandeer je dat wel.  

Ylke: Doe nu niet flauw. Ik wil jouw vlees wel eens zien. 

Liese: Nee, nee, mijn vlees… (een idee) Ja, ja. Dat is het. 

Ylke: Goed, dan spreek ik af met hem. 

Liese: Nee, dat is plan B. 

Ylke: Ja, natuurlijk is dat plan B.  

Liese: Nee, dat is plan B niet. Plan B is mijn vlees. 

Ylke: Antonio? 

Liese: Nee, ik. 

Ylke: Wat vertel je me nu? 

Liese: Ik bedoel: ik begrijp je zoals niemand anders. Ik weet wat je wil en waar je om geeft. Ik 

weet hoe moeilijk het is bij een man, want ik ben een vrouw. 

Ylke: Ja. Jij weet dat, maar mijn man niet. 
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Liese: Daarom dat ik zeg dat ik plan B ben. 

Ylke: Jij bent plan B? Wat bedoel je? Dat jij met die trut gaat afspreken als het niet lukt met 

Antonio? 

Liese: Nee, dat ik met jou ga afspreken. 

Ylke: Ik kan je niet volgen. 

Liese: Weet je nog in het middelbaar. De nachten op onze kamers in het internaat?  

Ylke: Ja, dat was een leuke tijd. Meisjes onder elkaar. 

Liese: En? 

Ylke: Zwijg, niemand hoeft dat hier te horen. Dat was pas hete seks. 

Liese: Wel, dat is mijn plan B. 

Ylke: Dat we terug in het bed van het internaat gaan kruipen? 

Liese: Nee, dat ik en jij een koppel vormen en de mannen laten voor wat ze zijn. 

Ylke: Ach zo. 

Liese: Zou dat niet tof zijn? Net als vroeger. 

Ylke: Dus… jij en ik, zoals vroeger? 

Liese: Ja, wat denk je? Is dat geen goed plan B? 

Ylke: Ja, dat is een goed plan B. Het zou fantastisch kunnen zijn… Het zou… 

Liese: Ja, het zou… 

Ylke: (na een pauze, ongemakkelijk bij de gedachte) Misschien zou het wel beter een plan C zijn. 

Liese: Ja, een plan C lijkt me ook beter. 

Ylke: Maar het kan een plan B worden als we geen C meer vinden. 

Liese: In sé is het een goed plan, maar waarschijnlijk is het beter om een ander B te zoeken. 

Ylke: Ja, in sé heb ik er niets tegen, maar een beter B lijkt me beter. 

Liese: Ja, het zou stom zijn om zo’n mooie vriendschap te verknallen aan een plan B, nietwaar? 

Ylke: Inderdaad. Ik blijf voorlopig alleen bij Antonio. 

Liese: Bij wijze van spreken dan. We blijven bij wijze van spreken bij Antonio. 

Ylke: Voor zowel plan A als plan B. 

Liese: Ja, voor A en B. 

Ylke: Dat is ook het veiligste. 
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Liese: Ja, het veiligste… 

Ylke: Dus… hoe pakken we het aan? 

Liese: Wel, als we haar eens laten vermoorden? 

Ylke: Pardon? 

Liese: Ja, dan zou je man ook niemand meer hebben. 

Ylke: Ja, maar vermoorden…? 

Liese: Je wil toch van haar af? 

Ylke: Ja, maar daarom wil ik haar toch nog niet vermoorden. 

Liese: Maar je hoeft dat zelf niet te doen. Ik heb gehoord dat je voor een prijsje iemand kan 

inhuren die dat werkje voor wil opknappen. 

Ylke: Nee, nee, nee… Ik wil ze niet laten vermoorden. (Pauze) Voor een prijsje, zei je? 

Liese: Ja, ik heb horen vertellen dat ze het al voor 5.000 euro zouden doen. 

Ylke: Is dat een prijsje? Voor dat geld kan ik al een reis rond de wereld maken. 

Liese: Maar daarvoor heb je nog geen halve auto. 

Ylke: Wat zou ik met een halve auto op wereldreis moeten doen? 

Liese: Het is maar een plan B. Het is maar als alle opties zijn uitgeput. 

Ylke: Het is toch van een andere orde, iemand laten vermoorden. 

Liese: Het is anders dik in orde achteraf. 

Ylke: Ja, maar iemand om zeep helpen…? 

Liese: Het niet iemand, het is de minnares van je man. 

Ylke: Ja, dat klopt. (Pauze) En jij kent iemand die dat kan regelen? 

Liese: Ik kan eens rondhoren. 

Ylke: Nee… het lijkt me te gevaarlijk. 

Liese: Jij hoeft niks te doen. Alles wordt voor je geregeld. Jij blijft buiten schot. 

Ylke: Ik mag hopen dat er op mij niet wordt geschoten. (Pauze) Nee, het is geen goed idee. 

Liese: Het is ook maar een plan B. 

Ylke: Laten we dat dan behouden als plan C. 

Liese: Maar dan hebben we nog geen plan B. 

Ylke: We bedenken wel iets. 
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Liese: Ja, maar wat? 

Ylke: Ik weet het ook niet. Maar we zien hoe het afloop met Antonio en als dat niet werkt dan 

zien we wel of we iets anders kunnen bedenken. En anders hebben we nog plan C. 

Liese: Of D. 

Ylke:  Plan D? 

Liese:  Ja, plan D, dat eerst plan C was, omdat het plan B niet kon zijn. 

Ylke: Soms spreek jij in raadsel, weet je. 

Liese: En jij dan. 

Ylke: Heb je geen beter idee? 

Liese: Ik breng mijn man met haar in contact en wij betrappen hen. Ik scheid van mijn man en 

spreek af met Antonio voor een date. 

Ylke: En denk je dat daarmee mijn relatie zal in orde komen? 

Liese: Nee, maar de mijne wel. 

 

Einde dialoog (hierna volgt het volgende opstootje) 
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Epiloog: 

(De vriendinnen veranderen van onderwerp) 

Liese: Weet je waar we vroeger altijd zo’n plezier mee hebben gehad? 

Ylke: Nee. 

Liese: Met hints. Weet je dat nog? 

Ylke: Hints? 

Liese: Ja! Zo uitbeelden en dan op je neus duwen.  

Ylke: Oh ja. Dat was lachen. 

Liese: (Staat recht) Zullen we het nog eens spelen? 

Ylke: Waarom niet. 

Liese: (Gaat naar het midden) Oké, wat is dit? (Ze doet iets onsamenhangend) 

Ylke: (Spreekt hard genoeg, zodat de gesprekken bij de anderen stoppen) Je moet eerst zeggen 

wat het is. Een boek, een film, een voorwerp! 

Liese: Het is een boek. (Ze zal nu het boek Romeo en Julia uitbeelden door Room, Juul het paard 

en I-A van de ezel uit te beelden) 

Ylke: (zegt wat ze ziet) Boek, 3 lettergrepen… nee, 3 woorden? Ja, eerste woord. Klinkt als… (ze 

ziet het niet) 

Vader: (begint mee te doen, als grap) Een dubbeldek-bus. 

Liese: (lacht meisjesachtig) Nee, komaan het is niet moeilijk. 

Ylke: Nee, ik zie het niet. Iets uitschenken. Lekker. Whisky? Champagne? 

Liese: Nee! (doet de melk beweging) 

Dochter: Koe melken. (Liese wijst naar haar neus als goedkeuring)  

Ylke: Ik ken geen boek waar Koeien melken in de titel staat. 

Liese: Het is ook niet koeien melken. Het is iets dat er mee te maken heeft. 

Vader: (tegen Man en vrouw) Weten jullie het misschien al? Jullie mogen ook meedoen. 

Man: Nee, wij willen rust. 

Liese: Komaan, het is grappig, doe mee. (Ze trekt de vrouw van het tafeltje weg) 

Man: Laat haar nu maar. 

Liese: (tegen vrouw) Wat zie je? 

Vrouw: Koeien melken. (Liese doet schudbeweging) Koeien schudden.  
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Liese: Nee, dit (koe melken) en dan daarmee dit. 

Dochter: Melk schudden. 

Ylke: Kaas van Willem Elsschot. 

Liese: Nee. 

Vrouw: Het land van Melk en honing van McCleen. 

Liese: Nee. 

Vader: Ge kunt het schudden. (Hij lacht om zijn eigen grap) 

Man: (Tegen vrouw) Kom je terug zitten. 

Dochter: (Staat recht en gaat wat dichter bij deze in het midden) Een shaker. 

Ylke: Ik geef het op. 

Vader: Milkshake.  

 (Liese doet teken dat het bijna goed is) 

Ylke: Yoghurt? 

 (Liese doet weer teken dat het bijna goed is) 

Vrouw: Slagroom. 

Liese: Kleiner. 

Dochter: Je mag niet spreken. 

Man: (Staat recht en gaat naar de vrouw) Niemand zou hier mogen spreken. Kijk hoe iedereen 

ons hier aankijkt. Straks hebben we een probleem. Iedereen kan nu tegen ons getuigen. 

Ylke: Room. (bedacht) Ik ken wel geen boek dat Room in zijn titel heeft. 

Vader: Romy Schneider. 

Dochter:  Een boek. 

Vrouw: ’t Kan ook een Engels boek zijn. (Liese knikt) A room with a view. 

Man: Kan je weer terug gaan zitten en je stil houden. 

Vader: (staat recht en gaat naar man) Ga je weer beginnen? 

Dochter: Maar er was meer; wat was het tweede woord. 

 (Liese doet een plusteken) 

Ylke: Plus. (Reactie van Liese) En! (Liese doet teken dat het klopt en begint na te denken hoe ze 

Julia gaat doen). 
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Dochter: (tegen vader) Ken jij een boek ‘Room en…’ en nog iets. 

Vader: Room en nog iets? Nee, dat ken ik niet. 

Vrouw: Het is ‘Room en Kaviaar’ bijvoorbeeld. 

Vader: Room en Kaviaar? Dat is een rare combinatie. 

Vrouw: Nee… 

Man:  (onderbreekt vrouw, schreeuwt) Ga je nu gaan zitten !!! (beseft dat hij de aandacht trekt) 

Sorry. 

Ylke: Begint hij weer? 

Vader:  Wat is je probleem, kerel. Wil ik je helpen? 

Dochter: Pa! Laat hem nu toch met rust. 

Vrouw: (tegen Man) Wat? Moet ik nu opeens wat gaan doen, terwijl jij niet eens kan doen wat jij 

moest doen? 

Liese: Weten jullie het nu al? 

Vader: (tegen Liese) Roomsoezen en andere gebakjes kookboek. 

Liese: Nee, drie woorden. 

Man: (tegen vrouw) Wil je misschien de gevangenis in? (trekt aan haar arm) 

Ylke: (Gaat nu ook naar het midden) Laat haar met rust. 

Vader: Of ik zal me er eens mee gaan moeien. 

Man: (tegen Vader) Dat doe je al de hele tijd. (tegen de anderen) Jullie ook. 

Vrouw: Wil je dat ze er de politie bijhalen misschien? 

Dochter: Ja? Wil je dat? 

Liese: (Mist de interesse) Zal ik het zeggen?  

Man: (twijfelend) Nee… Ik wil juist geen aandacht trekken. 

Ylke: Dan ben je niet goed bezig, kerel. Je trekt alle aandacht. 

Liese: Het was Romeo en Julia. 

Dochter: (tegen man) Moet je dit spelletje nu verpesten? 

Man: Het is jullie schuld. Ik zat hier, met me niets te bemoeien en dan moesten jullie haar erbij 

betrekken. 

Vader: (tegen de vrouw) Is dat je man? 

Vrouw: Bijlange niet. 
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Man: Nee, ik ken haar niet eens. 

Ylke: Dat zou je niet zeggen, zoals jij ze afblaft. 

Liese: Iemand anders? 

Man: Ik heb haar hier zojuist toevallig ontmoet. 

Vrouw: Ja, hij kent mijn man goed. 

Man: Ik ken hem helemaal niet. 

Vader: Ho, de aanhouder wint. (Lacht samen met Liese om die grap) 

Dochter: Dat moet jij nodig zeggen. 

Liese: Kom, wie gaat uitbeelden. 

Vrouw: Ik. (naar man. Ze beeldt uit: Geld teruggeven, geen moord, maar terwijl hij probeert om 

haar ervan te weerhouden) 

Liese: Nee, laat haar doen, ze is goed bezig. 

Man: Nee, ze is niet goed bezig. Ze is bezig zich in nesten te werken. 

Liese: Misschien is het dat wat ze uitbeeld. Is het dat? 

Ylke: Liese, hou je bek nu eens. 

Liese: Pardon. 

Ylke: Ja, hou je bek. Al vanaf we in de school bij elkaar zaten doe je niks anders dan babbelen, 

babbelen en babbelen. Maar iets zinnigs komt er niet uit. 

Liese: En gij dan? Madame chi-chi. Ik denk dat je al make-up droeg in je Maxi Cosi.  

Ylke: En mag dat niet, misschien? 

Liese: Natuurlijk mag dat. Dan was er tenminste iets aan jou te zien. Lesbische trut. 

Vader: Hola, we gaan hier niemand voor lesbische trut uitmaken. De geaardheid van een mens is 

van geen invloed op zijn persoonlijkheid. 

Dochter: En als ik je dat vertel dan heb je daar geen begrip voor. 

Vader: Toch wel. Ik wil alleen grootvader worden. 

Dochter: En dat is belangrijker dan het geluk van je kind? 

Vader: Och kom, doe niet vervelend. 

Liese: (tegen Ylke) Ik laat tenminste alle getrouwde mannen met rust. 

Ylke: Omdat ge ze niet kunt krijgen. 

Liese: O, ik kan iedereen krijgen. (tegen Vader) Nietwaar mijnheer. 
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Dochter: O ja, voor hem is alles goed. 

Vader: Pardon? Nee, nee, ik maak zelf wel uit wat goed is en wat niet. 

Liese: Kan ik u krijgen, ja of nee? 

Vader: (voor de schijn) Ik ben een getrouwde man. 

Ylke: En gij laat de getrouwde mannen met rust? 

Liese: (tegen Man) Zijt gij getrouwd? 

Man: Euh, nee. 

Liese: Kan ik u krijgen? 

Man: Kijk, ik heb liever niet dat ge mij erbij betrekt. Ik ben hier eigenlijk niet. 

Ylke: Zie je dat niemand je wil. 

Liese: (Hysterisch, trekt man nu tot bij haar) Zeg hier en nu dat ge mij wilt. Zeg het! 

Vrouw: (als understatement) Misschien moet je er de politie bijhalen. 

 Man: (tegen vrouw) Gij, laat dat zo. Het is al erg genoeg. 

Liese: Ga je het nog zeggen? 

Ylke: Ik denk dat ik hier niet meer ga op wachten. Marc zal waarschijnlijk op mij liggen wachten 

en die is nog altijd mijn koning. (gaat richting deur) 

Liese: (Woedend) En ik ben keizerin. (Tegen man) Zeg het dan, verdomme. 

Man: Laat me met rust. Ik heb hier niks mee te maken. 

 (Ylke stapt trots de deur uit) 

Liese: (wenend van woede) Ik wil dat je het zegt. Wil je me of niet? 

Man: Nee, ik wil je niet. Nu content. 

Liese: (verbijsterd) Wat?  

Man: Met zo’n hysterisch trut als gij zeker. 

Vrouw: Zal het gaan. Kan je niet wat respectvoller omgaan met vrouwen? (Liese loopt huilend af). 

Zie je nu wat je hebt gedaan. 

Man: Respect, dat moet jij zeggen. Welk respect heb jij voor jouw man. 

Dochter: Ik dacht dat je die niet kende. 

Man: (probeert zich eruit te redden) Dat doe ik ook niet. (tegen vrouw) Als je er één hebt. 

Vrouw: Op zijn minst respecteerde ik de afspraak die we hadden. En als ik mijn engagement niet 

zou uitdoen, zou ik er de schulden voor betalen. 
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Dochter: Dat is de reden waarom ik lesbisch ben geworden. 

Vader: Oh, niet alle mannen zijn niet hetzelfde. Als meneertje hier zijn schulden niet aflost is dat 

zijn zaak, maar niemand kan mij verwijten dat ik de mijne niet betaal. Ik heb jouw moeder 

alles gegeven. 

Dochter: Je bedoelt dat je alles hebt achtergelaten. 

Vader: Wat ze me al niet had afgenomen. En wie moest er alimentatie betalen? 

Dochter: Jij wou scheiden. 

Vader: Ik? Wij beiden.  

Vrouw: Maar zij moest toch haar levensstandaard verminderen omdat jij er niet meer was? 

Vader: En mijn levensstandaard dan?  

Man: Kom, laat die mensen nu maar hun eigen boontjes doppen. Ik wil weten hoe wij onze 

problemen gaan oplossen. 

Dochter: Elkaar pas leren kennen en al problemen, dat gaat snel tegenwoordig. 

Vader: En blijkbaar wil je er niet graag politie bij. Misschien moeten we daar maar eens over 

uitweiden.  

Man: Jij hoeft niks, kerel. Alleen heel mooi je mond houden. 

Vader: Kijk eens aan, nu is hij weer aan de beurt. Blijkbaar wissel je even snel van gemoed als van 

ondergoed. 

Dochter: Laat hem nu maar met rust, pa. 

Vrouw: Ja, je moet hem maar niet kwaad maken. 

Vader: Oh, hij mag niet kwaad worden? (tegen man) Wat scheelt er dan, jongetje. Heb je nog geen 

cursus agressiebeheersing gehad. 

Man: Nee, en ik denk dat ik die nooit zal krijgen. Ik regel zelf mijn agressie.  

Vader: Oh, ik doe al in mijn broek, zie. 

Vrouw: Jut hem nu niet op. 

Man: (trekt revolver) En nu, doe je nu niet in je broek? 

 (Vader en dochter wijken achteruit) 

Vrouw: Kom, doe nu niet idioot. Je gaat hem nu toch niet neerschieten. 

Dochter: Hij meende het niet. 

Man: Nu zing je wel een toontje lager. 

Vader: (Met een angstige hoge stem) Ik had voordien al een basstem. 
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Vrouw: (ietwat hysterisch) Stop dat ding weg. Mijn man kon je niet vermoorden, maar een kerel 

die wat cafépraat vertelt ga je neerleggen. Jij hebt helemaal geen werkethiek, jij. 

Dochter: (verbijsterd) Is hij een moordenaar?  

Vrouw: Nee juffrouw, een mislukkeling. Maar hij gaat me terugbetalen, dat zweer ik u. 

Man: Zie nu wat je gedaan hebt. Hou toch je klep. 

Vader: (Bang) Wij hebben hier niks mee te maken. Ga maar snel naar moeder, die heeft viskes 

gebakken. 

Dochter: (Bang) Wij zullen dit incident helemaal vergeten. 

Man: Het was mijn schuld niet. 

Vader: (Bang) Als je wil zullen we zeggen dat je hem wel vermoord hebt. 

Vrouw: Nee, dat gaan we niet. 

Vader: (Bang) Dan zeggen we dat je het niet gedaan hebt. 

Man: Je gaat helemaal niks zeggen. 

Vader: Dat zeg ik juist. 

Man: Je verwart me. Ik weet niet meer wat ik wil. 

Vader: (tegen dochter) Juist een wijf. 

Man: Wat? Noem je mij een wijf. 

Vader: (Bang) Ik zou niet durven. 

Vrouw: En hij heeft gelijk. Je bent een softie, een zwakkeling, een watje. 

Man: Wat? 

Vader: (Verduidelijkt) Een watje. 

Man: (tegen vader) Zwijg jij.  

Vader: (Bang) Jaja. 

Man: (tegen vrouw, woedend) Wees blij dat ik geen vrouwen vermoord. Anders was jij mijn 

volgende slachtoffer. 

Vrouw: Wel, zie mij dan maar als een man. Want ik ben niet bang van jou. 

Vader: (Bang) Ik wel, eigenlijk. 

Man: (dreigend met revolver) Voor de laatste maal… 

Vader: (Bang) Geen probleem. 
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Vrouw: Geld verbrassen, dat kan je, maar als het gaat om mannen vermoorden, dan gedraag je je 

als een mietje. 

Man: Als een wat? 

Vader: (verduidelijkt) Homo. 

(Man schiet vader neer. Deze valt theatraal neer. Vrouw schrikt en vlucht gillend weg. 

Dochter vangt vader op) 

Dochter: Oh papa! 

Man:  (Staat er verbijsterd bij) Het was zijn eigen schuld. Hij noemde mij een homo. (Gaat naar 

de uitgang, draait naar de dochter en de vader, die nog in het midden van het café staan) 

Hij noemde mij een homo en niemand noemt mij ongestraft een homo. (af) 

Dochter: (Wenend) Oh papa. Waarom kan jij toch je bek niet houden. 

Vader: (Stervende) Ach meisje, wat is er prettiger dan wat met mensen te converseren. 

Dochter: Maar waarom moest je zo nodig weer ruzie beginnen maken. 

Vader: (met zijn laatste adem) Dat was geen ruzie, dat was gewoon cafépraat. 

 

EINDE 

 


