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Personages: 

 

ROBIN SCHEPERS, 25 jaar, een vlotte jongeman 

KELLY SCHOETERS, 25 jaar, een mooi meisje 

EMMA SPOELDERS, 40 jaar, een televisiejournaliste  

SERGE COURTOIS, 25 jaar, een iets ernstigere jongeman 

MOEDER SCHEPERS, 50 jaar, een bezorgd type 

GLORIA VERPLAATSEN, 25 jaar, een mooi meisje  

 

 

Decor: 

 
Een appartement, ergens in Vlaanderen. Een woonkamer met een raam, dat het 

balkon afsluit. Er is ook een deur naar de keuken. En een andere naar de gang. Er 

staat een slaapbank, die volledig als bed open staat en enkele andere 

meubelstukken. Er is ook een telefoon aanwezig. 
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1e Bedrijf 
 

(Als het doek open gaat zien we een appartement waar de zetel is uitgetrokken 

als een dubbel bed en dat langs één kant is opengegooid. Aan de andere kant van 

dat bed ligt Robin te slapen. Hij draait zich nog een keer en na een minuut 

springt hij recht in zijn bed. Hij pakt naar zijn hoofd. Hij heeft duidelijk een 

kater.)  

ROBIN:  O, mijn hoofd. Kan er iemand dat drumcorps afzetten? Ik heb me al jaren niet 

meer zo slecht gevoeld. (Hij wrijft in zijn ogen en kijkt naar het raam, waar het 

duidelijk dag is) O… en dan nog verslapen ook. (denkt na) Of is het weekend. 

Pfff, ik herinner het me niet. (neemt weer zijn hoofd in zijn handen) Heeft er 

iemand een aspirientje? God, kan men dit stoppen? (denkt na) Ik moet focussen. 

Wat is er gisteren gebeurd? Wat is het laatste wat ik me kan herinneren? (denkt 

weer na) God, wat heb ik hoofdpijn. Als ik nu eerst eens ontbijt, dan zal ik me 

misschien al iets beter voelen. (hij probeert zich nog verder recht te zetten, maar 

valt weer terug) Best nog even wachten. Ik moet verschrikkelijk gezopen 

hebben. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En waarom lig ik in de zetel en niet in 

mijn bed? Ik ben zeker niet in staat geweest om tot in mijn slaapkamer te 

geraken. (hij voelt nog eens aan zijn hoofd, kijkt dan weer naar zijn bed) Maar 

dan heb ik wel die zetel moeten klaarmaken, dan was ik toch zo zat nog niet. 

(kijkt rond in de kamer) En ik heb de muren geschilderd en andere meubels 

gekocht? (hij begrijpt het opeens) O, ik ben niet in mijn eigen appartement. God, 

waar ben ik en wat doe ik hier? (hij gooit de lakens van hem af en onmiddellijk 

weer terug op zich en gilt) Hé. Ik ben naakt. (kijkt angstig rond om te zien of hij 

zijn ondergoed vindt) Daar ligt ze. (Hij kruipt uit zijn zetelbed en met de lakens 

rond zijn middel gaat hij naar zijn onderbroek, die wat verder ligt. Zijn hoofdpijn 

is hij even vergeten) In godsnaam, wat is hier gebeurd. (Hij is nu aangekomen en 

probeert zijn onderbroek aan te doen, rechtopstaande met één hand, want met de 

andere houdt hij het laken tegen. Op dat moment komt Kelly binnen. Robin 

vliegt naar zijn bed en trekt het laken tot aan zijn nek) 

KELLY: (met een dienblad met ontbijt) Ben je al wakker. 
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ROBIN: Wie ben jij, waar ben ik. O, mijn hoofd. 

KELLY: (gaat op de rand van het bed zitten en zet het ontbijt op het bed) Je hebt wel veel 

gedronken, maar je gaat me toch niet vertellen dat je niet meer weet wie ik ben. 

Dat zou pas echt een afgang zijn. 

ROBIN: (wil beleefd blijven) Jawel, jawel. Ik heb een kater en de dingen zijn niet meer 

zo duidelijk voor me.  

KELLY: Ik ben Kelly. En jij bent Robin.  

ROBIN: Ik weet wel wie ik ben. 

KELLY: Dan is het nog niet zo erg. Ik dacht even dat je aan geheugenverlies leed. 

ROBIN: Neen, neen, ik weet alles nog.  

KELLY: Weet je nog wat je geroepen hebt naar de buurvrouw? 

ROBIN: Enfin, ik weet nog de grote lijnen. 

KELLY: Ik ben blij dat je me niet verteld dat je onze avond bent vergeten. Ik heb een 

heerlijke nacht achter de rug en ik dacht toch ook dat jij er van genoten had.  

ROBIN: (liegt) Natuurlijk. Je moet het maar niet kwalijk nemen, maar vooral de laatste 

momenten zijn nogal wazig. Ik heb blijkbaar teveel gedronken. 

KELLY: Ja, je hebt veel gedronken. Ik heb ze geteld. Jij hebt er 8 soldaat gemaakt.  

ROBIN: Glazen? (schudt al zelf neen, alsof hij had gehoopt dat het slechts dat was) 

KELLY: Glazen? Neen, neen, flessen. Champagne. 

ROBIN: Champagne? En ik die dacht dat je daarvan geen kater kon krijgen. 

KELLY:  Maar die champagne heeft niks met die hoofdpijn te maken.  

ROBIN: (weet niks meer, maar liegt) Neen, natuurlijk niet.  

KELLY: Trouwens, die champagne was maar een logisch gevolg. Je weet toch nog hoe je 

die hebt verdiend. 

ROBIN: (liegt weer) Natuurlijk.  

KELLY: Je was gewoon ongelooflijk. 

ROBIN: (misplaatste bescheidenheid) Och, ik weet niet. 

KELLY: Wat je daar op het Atomium hebt gedaan is iets dat ik nog niemand heb weten 

doen.  

ROBIN: (lacht, zonder te weten waarom) Ja ja. Ik stond van mezelf verbaasd.  

KELLY: Enfin, eet nu maar je ontbijt. Anders wordt het koud. (geeft hem een zoen) 

ROBIN: (even verbaasd, maar dan voor ze de kamer uitgaat) Zeg, Shelly… 
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KELLY: Kelly!!! 

ROBIN: Ja ja, Kelly bedoel ik… Ik heb een vraagje. Het zal je misschien verbazen dat ik 

dat niet meer weet, maar ik heb blijkbaar een black-out gehad. Hebben wij hier 

samen geslapen. 

KELLY: Ja. 

ROBIN: Maar ik bedoel niet alleen slapen… 

KELLY: Ja, dat hebben we ook. Spijtig dat je dat niet meer weet. 

ROBIN: Neem het niet persoonlijk. Ik zal het mij snel herinneren, maar voorlopig ben ik 

niet in staat om mij dat te herinneren. 

KELLY: (teleurgesteld) O. 

ROBIN: Maar nu je het mij verteld komt het allemaal terug. Het was inderdaad heel 

prettig. 

KELLY: Ah, dat doet me genoegen. Eet nu maar. (ze gaat af) 

ROBIN: (als ze weg is) Grote God, wat overkomt me toch? Ik herinner me niks meer. 

Geen champagne, geen Kelly, geen Atomium, geen… Enfin, ik heb er geen 

enkele notie meer van. (Kijkt of ze er niet is en begint zich onder het laken aan te 

kleden) Ik moet zo snel mogelijk proberen om me alles te herinneren. En dat is 

niet zo gemakkelijk met zo’n kop. 

KELLY: (achter) Wil je dat ik je een ei in een glas bier meng. 

ROBIN: Neen. (tegen zichzelf) Probeer nu even te focussen. Welke dag zijn we vandaag? 

Euh, euh, euh… God, wat weet ik eigenlijk nog wel. Ik ben Robin Schepers. Ik 

woon in de Kerkstraat in mijn flatje. Ik heb een Opel Kadet. Ik heb een vader, 

een moeder en een zus. Mijn beste vriend is Serge. En mijn lief heet Gloria. (zij 

frank valt) God, Gloria. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Wat zal Gloria 

zeggen als ze dit te weten komt? (kijkt rond om zijn andere kleren te vinden) 

Zeg, Kelly, weet jij waar ik mijn kleren heb gelaten? 

KELLY: (achter) Tuurlijk. Ze zitten in de wasmachine. Je begrijpt wel dat ik ze eerst 

wilde wassen. Je kon ze toch zo niet meer aandoen. Of weet je dat ook niet 

meer?  

ROBIN: Zeg me nog eens even wat er mee gebeurd is, dan weet ik het wel weer. 

KELLY: (achter) Wel al die vlekken, een vettig boeltje. 
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ROBIN: (tegen zichzelf) Overgegeven, zeker. Ik moet proberen om Serge te contacteren, 

die zal me wel kunnen vertellen wat er is gebeurd. Als we uitgaan, is hij er altijd 

bij. (hij stapt in zijn ondergoed uit zijn bed en loopt naar de telefoon, maar 

springt weer terug in zijn bed als Kelly weer binnenkomt) 

KELLY: (op, met kamerjas) Je moet je niet generen, ik heb gisteren meer dan dit gezien. 

ROBIN: (lacht groen) Juist, ja. Maar als ik niet gedronken heb, ben ik eerder preuts. 

KELLY: Dat zou je niet zeggen. Gisteren was je zeker niet preuts. Hoe je in je blootje 

voor het raam hebt staan dansen… 

ROBIN: Wat heb ik???? 

KELLY: Je stond met je heupen te wiegen op het terras, terwijl je zong: ‘ik wil de grootste 

hebben, ik wil de grootste hebben’. 

ROBIN: Wat een mens allemaal doet als hij zat is. Gelukkig was het midden in de nacht. 

Zoveel mensen zullen het niet gezien hebben. 

KELLY: Neen, dat zal niet. (Robin haalt opgelucht adem) Buiten de buurvrouw en de 

mensen aan de overkant van de straat zal niemand het hebben gezien. 

ROBIN: Ik zweer je, ik drink nooit meer.  

KELLY: Dat scheen je gisteren anders niet te storen. Je stond daar op de reling te dansen 

en je zwierde met je onderdelen en liet je jongeheer groeten op het applaus van 

de toehoorders. 

ROBIN: Was de buurvrouw dan zo onder de indruk. 

KELLY: Neen, je weet het echt niet meer, hé. De buurvrouw riep dat je een seksmaniak 

was en dat je obsceen was. 

ROBIN: Ze had gelijk. 

KELLY: Maar dat was omdat je gezegd had dat ze de aanhoudster van je vader was. 

ROBIN: Wat heb ik gezegd? Wat een onwaardige zoon ben ik toch. 

KELLY: (lacht) Je zei dat je zelfs een triootje met hun had gehad.  

ROBIN: (steekt ze hoofd onder het laken) Ik schaam me diep. Is er nog iets dat ik nog 

moet weten? 

KELLY: Neen, de rest zullen we vanavond nog eens overdoen, zonder dat je op het 

balkon hoeft te gaan dansen. Hier, ik heb je een kamerjas meegebracht. Dan hoef 

je niet de hele tijd in je ondergoed door mijn appartement te lopen. 

ROBIN: Dank je.  
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KELLY: De badkamer is daar. Als je dat niet meer weet. Het was daar dat jij je 

geschminkt hebt.  

ROBIN: Geschminkt? 

KELLY: Ja, weet je niet meer dat je zei dat je wou weten hoe het voelde om eruit te zien 

als een vrouw. Je hebt dan de lippenstift uitgeprobeerd, blos opgedaan, een bh 

aangedaan… 

ROBIN: Toch niet voor ik op het balkon ben gaan staan. (Kelly knikt van wel. In 

wanhoop) O, ik heb me onvoorstelbaar belachelijk gemaakt. 

KELLY: Och, dat viel nog mee. (terwijl ze af gaat) Zeker na al die andere dingen. 

ROBIN: (helemaal overmand, terwijl hij de kamerjas aantrekt) Nog meer. O, ik moet 

Serge bellen. (hij gaat naar de telefoon, kijkt of Kelly er niet is en draait een 

nummer) Misschien kan hij me hieruit helpen. (begint zijn gesprek) Dag, Serge, 

ik ben het. Zeg, Courtois, weet jij wat er met mij gebeurd is? Neen, dat vraag ik 

jou? Zijn wij samen uitgegaan? Ja! Ah, dat is al iets. Waar naartoe? Naar onze 

stamkroeg? Ja, dat herinner ik me nog vaag. Ja, nu je het zegt, je inviteerde me 

op een glas voor mijn verjaardag. Heb ik daar dan champagne op gedronken? 

Neen, wat dan? Cola. O, ja. Dat klopt, nu weet ik het weer. Ik zei nog dat hij een 

slechte smaak had. Het leek wel een medicijn. (tegen zichzelf) Dat kan het dan 

niet geweest zijn. (weer tot Serge) En hoe zijn wij dan uit elkaar gegaan. Wat 

zeg je? Om half tien ben ik naar huis gegaan. Zeg, was daar ook een meisje dat 

Kelly heette? Neen. Ja, ik weet dat Gloria mijn lief is. Wie die Kelly is? 

Niemand.  

KELLY: (komt op en Robin smijt dus onmiddellijk de hoorn op) Wie bel je? 

ROBIN: Niemand. Ik bedoel… de sprekende klok. Ik wist niet hoe laat het wel was. 

KELLY: En hoe laat is het dan? 

ROBIN: (kijkt op zijn uurwerk) Tien na één. (In paniek) Tien na één? Heb ik zo lang 

geslapen. 

KELLY: Wat raar dat je dat niet vond toen je naar de sprekende klok hebt gebeld. 

ROBIN: Ja, ik dacht er niet bij na. Maar nu ik het hier zie staan, lijkt het zo laat, hé. 

KELLY: Waarom bel je de sprekende klok als je een uurwerk aan hebt? 

ROBIN: Omdat ik het wou controleren. Je weet maar nooit. Het kan stuk gaan, een 

radertje springen, een veertje los. 
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KELLY: Ja, dat kan altijd. 

ROBIN: Je vindt het toch niet erg dat ik je telefoon gebruikt heb. 

KELLY: Nee hoor. Ik heb je gisteren toch al gezegd dat dat oké is. 

ROBIN: Heb ik gisteren ook al gebeld? 

KELLY: Ja, hoor. Een paar keer. Het leek je te amuseren. 

ROBIN: Werkelijk. Ik moet me echt misdragen hebben, gisteren. 

KELLY: Het verbaast me dat je dat allemaal niet meer weet. Zo dronken leek je me niet. 

ROBIN: Nochtans moet ik er toch last van gehad hebben. Nu, 8 flessen champagne zijn 

ook niet het ideale middel om nuchter te worden. 

KELLY: En die 3 flessen Johnny Walker. 

ROBIN: Bedoel je dat ik ook nog 3 flessen Whisky heb leeggedronken?  

KELLY: En dat was na het eten. 

ROBIN: Eten? 

KELLY: Zeg, weet je echt nog wat er gebeurd is of was je al dronken van het eerste 

moment. Ik zou me verschrikkelijk goedkoop voelen, weet je. 

ROBIN: Natuurlijk weet ik dat nog allemaal. Hoe kan ik onze eerste ontmoeting 

vergeten? 

KELLY: Goed zo. Ik ben in de keuken, als je me nodig hebt. Ik maak je een stevige 

maaltijd klaar.  

ROBIN: Je hoeft geen moeite te doen. Ik heb nog niet eens van je ontbijt gegeten. 

KELLY: Nochtans is eten het beste middel tegen een kater. (af) 

ROBIN: Ik moet proberen meer te weten te komen. (draait weer een nummer) Dit is 

gewoon waanzinnig. (connectie) Serge, ik weer. Weet jij nog… wat, waarom ik 

afgelegd heb? Wel… dat kan ik je nu niet precies uitleggen, maar er kwam juist 

iets binnen… Neen, dat doet er niet toe. Wat ik je vragen wou, was Gloria bij me 

toen ik vertrokken ben. Wat? Neen, ze is hier niet bij me. Wat bedoel je? 

Natuurlijk weet ik daar niks meer van. Ik heb gisteren blijkbaar een zeer bizar 

feestje gehad en heb me flink bezopen. (Stilte) Is dat zo? Hoe komt het dat ik me 

daar niks van herinner. Zo dronken kan ik toch niet geweest zijn. Zoiets onthoud 

je toch. Neen, Courtois, ik weet niet meer wanneer ik ga trouwen. Hoezo? 

Vandaag!? En hoe laat? Om 4 uur. Neen, ik zeg het je toch. Ik heb blijkbaar zo 

diep in het glas gekeken dat ik er een soort geheugenverlies aan over heb 
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gehouden. 4 uur, zeg je. Dus ik heb nog ruim de tijd om er te geraken. Zeg, je 

houdt me toch niet voor de gek? Neen, maar ik zou zoiets toch niet vergeten. 

Natuurlijk zijn de uitnodigingen gedrukt met mijn akkoord. (twijfelt) Enfin, dat 

hoop ik dan maar. (in telefoon) Dus ik heb nog 3 uur en driekwartier om er te 

geraken. (op dat moment kom Kelly weer binnen en gooit Robin de hoorn weer 

op de haak) 

KELLY: Wie belde je nu. 

ROBIN: Nog maar eens de sprekende klok. 

KELLY: Alweer?  

ROBIN: Om te kijken of ze nog gelijk loopt met mijn uurwerk. 

KELLY: En praat jij met de sprekende klok?  

ROBIN: Praten? 

KELLY: Ik hoorde je iets zeggen van drie uur en driekwartier. 

ROBIN: Ja, die stem gelijkt op die van mijn moeder en ik herinner me dat ze me zei dat ik 

om 4 uur… thuis moest zijn. Dus heb ik nog alle tijd. 

KELLY: Ben jij dan van Gent. 

ROBIN: Wat bedoel je? Ben ik hier in Gent?  

KELLY: Ja, natuurlijk. Waar dacht je dat je was, misschien?  

ROBIN: Bij mij in de buurt. 

KELLY: Neen, je bent bij mij. Je hebt werkelijk teveel gedronken. 

ROBIN: (in paniek) Ik moet dringend weg, Kelly. Het was heerlijk gisteren… en ook 

vanmorgen, maar ik moet dringend weg. Ik heb een afspraak om 4 uur. 

KELLY: Ik dacht dat je dan bij je moeder moest zijn. 

ROBIN: Juist, ik moet bij mij thuis zijn, want ik heb er een afspraak met mij moeder. 

KELLY: Moet jouw moeder een afspraak met je maken? 

ROBIN: Ja, dat is om zeker te zijn dat ik er ben. Ik heb een zeer gevulde agenda.  

KELLY: Kan jij je moeder dan niet verwittigen dat je wat later zal komen.  

ROBIN: (hevig) Neen. (kalmer) We moeten samen naar de notaris. 

KELLY: Notaris? 

ROBIN: Voor een testament. 

KELLY: Een testament? 

ROBIN: Voor haar testament. 



Vergeet het Atomium! - Gie Beullens 

 

9 

KELLY: O, dan zal een vertraging ook wel geen drama zijn? 

ROBIN: Ik moet daar absoluut op tijd zijn. 

KELLY: Gaat ze dan sterven? 

ROBIN: Ja, ze is ongeneeslijk ziek en ze wil dat absoluut vandaag in orde brengen. 

KELLY: Wat erg!  

ROBIN: Morgen kan het te laat zijn, dus moet het vandaag gebeuren. Je vindt het toch 

niet erg? 

KELLY: Het is verschrikkelijk. 

ROBIN: Ik bedoel dat ik je al onmiddellijk alleen laat. Na zo’n zwoele nacht, bedoel ik. 

KELLY: Neen, als je moeder ongeneeslijk ziek is, moet je dat maar doen. 

ROBIN: Prima, bedankt voor alles, voor het ontbijt, voor de nacht… voor wat je nog 

allemaal wou doen. Ik bel je nog eens op. (gaat naar de deur) 

KELLY: Wil je zo vertrekken? 

ROBIN: Neen, ’t is waar. (hij gaat naar haar toe en geeft haar een zedige zoen) Zo, ik zou 

er graag nog zo’n dagje willen van maken, maar het spijt me, ik heb echt geen 

tijd. 

KELLY: Ik bedoel: in mijn kamerjas. 

ROBIN: O God, dat was ik al helemaal vergeten. Geef je me mij kleren even. 

KELLY: Ik zei je toch dat ik ze aan het wassen ben. Nog zo’n twintig minuutjes en dan 

zijn ze gewassen.  

ROBIN: Twintig minuutjes??? 

KELLY: Ja, dat programma duurt nog zolang. 

ROBIN: (zenuwachtig) Dan zal ik wel zo lang moeten wachten, zeker. Die 20 minuten 

zullen de zaak niet maken. Hopelijk sterft ze vandaag dan niet. 

KELLY: Ik zal de droogkast op extra warm zetten, zodoende kan het drogen sneller gaan. 

ROBIN: Ja, doe dat. Misschien kan ik dan al binnen 15 minuten weg. 

KELLY: Neen, dat is bijkomend. Het wassen duurt 20 minuten en dan heb je het drogen 

nog. 

ROBIN: Dat meen je niet.  

KELLY: Je kunt die kleren toch niet nat aandoen. 

ROBIN: Het vermindert wel mijn tijd. Ach, wat maakt het uit. Als ik maar op tijd ben. 

Die paar minuten zullen het toch ook niet maken. Hoe lang duurt dat drogen. 
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KELLY: 120 minuten. 

ROBIN: Wat? Zo lang? Dat kan niet, dan kom ik te laat. 

KELLY: Maar ik kan het op een uurtje ook. Dan zet ik de temperatuur wat hoger, maar 

dat is niet zo goed voor de stof. 

ROBIN: Dat maakt me niks uit. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Mag ik nog eens bellen? 

KELLY: Naar de sprekende klok? 

ROBIN: Neen…. Naar mijn moeder. 

KELLY: Natuurlijk. 

ROBIN: (gaat naar de telefoon, maar omdat Kelly blijft staan) Het is nogal privé. 

KELLY: Sorry (gaat af) 

ROBIN: (vormt een nummer) Gloria, liefste…. Hoe is het? (luistert en gaat verder) Ik 

weet dat het ongeluk brengt om contact te hebben op je huwelijksdag, maar… 

maar… ik kon je niet missen en ik dacht, kom ik bel haar toch gewoon even op. 

Vind je dat erg? Gelukkig maar. Dus we zien elkaar om 4 uur… Wat zeg je? Ja, 

dat bedoel ik om kwart voor vier aan de ingang van de kerk. Nee nee, dat is geen 

probleem. Ja ja, iedereen zal er zijn. Zeg, als ik toevallig iets later ben, blijf dan 

even wachten, ja. Neen, niet dat ik later zal zijn, maar je weet nooit. Ik moet 

namelijk nog mijn kostuum gaan halen. En met die kleermakers van vandaag, 

weet je maar nooit. Dus als het vier uur wordt maak je dan niet ongerust, ok? Ja, 

vier uur… of zelfs kwart na vier. Neen, ik ben niet van plan om te laat te komen, 

waarom denk je dat? Neen, ik neem gewoon wat voorzorgen voor het geval dat 

er iets tussenkomt… Neen, er kan inderdaad niets tussenkomen. 

KELLY: (komt op, ruimt ontbijt op) Doe je moeder de groeten van me. 

ROBIN: (verrast, maar wil niets tonen) Ja, ik moet je laten… anders kan ik niet eten.  

KELLY: Wens haar sterkte. 

ROBIN: (kan niet anders) En nog veel sterkte. Waarvoor? Voor wat je straks moet doen. 

Ja, ik weet dat het dat is wat je graag wil… Ja, ik wil het ook. 

KELLY: Wil jij dat ze dood gaat? 

ROBIN: (doet teken dat ze moet zwijgen) Ja, ik weet dat we er beiden naar hebben 

uitgekeken.  

KELLY: Ben je niet een beetje harteloos? 
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ROBIN: Natuurlijk zal ik dan gelukkig zijn. Maar ik laat je, anders kom ik nog te laat in 

de kerk. 

KELLY: De kerk? 

ROBIN: Tot straks, Daag. 

KELLY: Is ze al zo ver dat er sprake is van een kerk? 

ROBIN: Neen, daar moeten we straks naartoe.  

KELLY: Ga je dat contract afsluiten in een kerk? 

ROBIN: Neen… (liegt) ze gaat zo snel achteruit dat het nu bijna iedere moment kan 

gebeuren. 

KELLY: Wat zielig voor je. 

ROBIN: Zorg nu maar dat mijn kleren zo vlug mogelijk klaar zijn. (er wordt gebeld) 

Verwacht jij iemand? 

KELLY: Neen, ik kijk wel wie het is. (af) 

ROBIN: Dus het is toch waar wat Serge zei. Ik trouw vandaag. Het is waanzinnig dat ik 

dat niet eens meer weet. Hoe kan men zich dat niet meer herinneren? Tot waar 

kan ik nog teruggaan. Ik kwam van mijn werk en ging naar Serge. Die nodigde 

me uit voor een pint in de ‘Roze Flamingo’ om mijn verjaardag te vieren. Daar 

heb ik een cola gedronken en dan… wat is er daarna gebeurd? Wat is er in 

godsnaam daarna gebeurd? Ik moet in een comateuze toestand geraakt zijn, 

zoiets als gehypnotiseerd zijn en dingen hebben gedaan, die ik van mezelf nooit 

zou vermoeden. (vliegt terug naar de telefoon en draait nummer) Serge, ja… ik 

weet dat ik altijd de hoorn opgooi als ik in het midden van een gesprek met je 

ben, maar daar moet je je maar niets van aantrekken. Hoe dat komt?... De kat van 

de buren loopt hier rond en die springt soms op het toestel en dan haakt het in. 

Weg poes, kssj. Zeg, Serge, heb je iets aan me gemerkt, gisteren? Hoezo, je hebt 

me gisteren niet gezien? Daarstraks zei je me van wel. Wat? Twee dagen 

geleden? En waar heb ik gisteren dan geslapen? Hoe, dat weet jij niet? Neen, ik 

ook niet. Thuis, zeker. Ja, nu weet ik het weer: zeker thuis. Luister, als iemand 

vraagt waar ik gisteren geslapen heb, zeg je thuis. Ok? Waarom? Omdat het zo 

is, natuurlijk. Ja, ik weet wat ik heb gezegd… (op dat ogenblik komt Kelly op, 

gevolgd door Emma, die met de camera in de hand al direct begint te filmen) 

KELLY: Het is voor jou. 
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ROBIN: Kssj! Kssj! (en hij gooit in) 

KELLY: Weer de sprekende klok? 

ROBIN: Ja, ik ben er aan verslaafd. 

KELLY: Deze vrouw wil jou spreken. 

ROBIN: Wie is dat? 

EMMA: Goeie dag, ik ben Emma Spoelders van TV1, we hadden graag een interview 

met u gehad. 

ROBIN: Met mij? 

EMMA: Natuurlijk. Vindt u dat erg? 

ROBIN: Neen, maar ik heb echt niks te vertellen. 

EMMA: (begint interview) Wat drijft u, mijnheer… 

ROBIN: Schepers. 

EMMA: Wat drijft u, mijnheer Schepers. 

ROBIN: Niks speciaals.  

EMMA: Wat heeft u tot deze daad aangezet. 

ROBIN: Welke daad? 

KELLY: Was het omdat je moeder ongeneeslijk ziek is? 

ROBIN: ’t Zou kunnen. 

EMMA: Probeerde u, door dit roekeloze gedrag, het lot te tarten.  

ROBIN: Wel, ik zou niet weten… 

EMMA: Denkt u dat, als u de dood in de ogen kijkt, hij tweemaal zal nadenken voordat 

hij uw arme moeder komt halen? 

ROBIN: Neen? Ik kijk de dood ook niet in de ogen. Waar haalt u dat? 

EMMA: U bedoelt dat deze stunt al lang was voorbereid? 

ROBIN: Stunt? 

EMMA: Ok, laten we het dan een meesterwerk van durf noemen. Bent u altijd al zo 

moedig geweest? 

ROBIN: Ik ben helemaal niet moedig. 

KELLY: Jawel, hoor. Als hij met zijn moeder praat dan is het duidelijk dat hij zich al 

volledig realiseert dat ze er niet lang meer zal zijn. Hij heeft de kerkdienst al 

geregeld. 

ROBIN: Ik moet alleen maar in de kerk zijn om 4 uur. 
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EMMA: Wat bent u van plan in de kerk? Base-jumpen van de kerktoren? 

ROBIN: Waar hebben jullie het toch over? 

EMMA: Weet u dat de politie nu een verbod heeft uitgevaardigd tegen het Benji-springen 

van op het Atomium? 

ROBIN: Het Atomium??? 

KELLY: Maar hij was toch maar de eerste man die het ooit heeft gedaan. 

ROBIN: (Panisch) Benji-springen van het Atomium? 

KELLY: Komt hij in het Guinessbook of records? 

EMMA: Hoe voelde het, toen u sprong? 

ROBIN: (tegen Kelly) Ben ik van het Atomium gesprongen? 

EMMA: Hoe wist u de lengte van de rek zo te bepalen dat je juist tot op de grond kwam? 

ROBIN: Op de grond? 

EMMA: En was de klap niet te hard. Heeft u geen hoofdpijn? 

ROBIN: Ja, ik heb barstende hoofdpijn. En dit zal het niet verbeteren. 

EMMA: Heeft u een buil of heeft u de klap goed verwerkt? 

ROBIN: Dat is het. 

EMMA: Mogen we nog meer van u verwachten? 

ROBIN: Ik weet zelf niet meer wat ik mag verwachten. 

EMMA: Bent u een stuntman? 

ROBIN: Vooral een idioot. 

EMMA: U vindt uw gedrag dus roekeloos? 

ROBIN: Het getuigt in ieder geval van weinig intelligentie. 

EMMA: Bent u zwakzinnig? 

ROBIN: Je moet wel niet goed bij je hoofd zijn als je van het Atomium wil springen. 

 (ze draait de camera naar zich toe en zij spreekt erin) 

EMMA: U hoort het, mijnheer Schepers vindt zichzelf gek en wil dat om 4 uur nogmaals 

bewijzen in de kerk. Dit is Emma Spoelders voor TV1. 

ROBIN: Wat vertelt u allemaal? Werken jullie tegenwoordig niet meer met een 

cameraman. 

EMMA: Besparingen. Trek het u niet aan, mijnheer Schepers. We knippen en plakken 

wel iets in elkaar. Bedankt. (ze gaat af) 

ROBIN: Ja, maar… 
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KELLY: Je bent nu al een vedette. Weet je moeder dit al? Ze zal zeker trots op je zijn. 

(mee af)  

ROBIN: Moeder, die schrikt zich een hoedje als ze hoort dat ik van het Atomium ben 

gesprongen. Maar nu weet ik tenminste hoe het komt dat ik me niks meer 

herinner. Ik ben blijkbaar op mijn hoofd terecht gekomen en de klap zal er dus 

voor gezorgd hebben dat ik daar een hersenletsel aan overgehouden heb. Het 

moet nogal indruk hebben gemaakt dat ze daar journalisten op af sturen. Als ze 

dat op de televisie zullen zien. (beseft opeens de impact). Ho, maar ik moet 

vermijden dat ze dat thuis te weten komen. (neemt telefoon en belt) Hallo 

moeder? Robin hier… Ja, ik ben al bijna klaar. Maar… Neen, ik zal de ringen 

niet vergeten. (tegen zichzelf) Ringen??? (terug in telefoon) Maar… Neen, ik 

weet dat ik in een smoking trouw (tegen zichzelf) Smoking??? (terug in de 

telefoon) Ja, maar… Mama luister nu eens… Neen… Ja… Stop, hou nu eens op, 

wil je wel eens luisteren…Ja, sorry…. Ja, ik weet dat ik riep… Neen, dat doe je 

niet met je moeder… Ja, ik zal het me nog berouwen… Maar ga je nu 

luisteren… Mama weet jij wat ik gedaan heb gisteren? Neen… Ik ben ook niet 

thuis geweest? Neen… Ja, ik weet dat ik meer moet komen? Neen, het is geen 

bewijs van liefde voor je moeder… Neen, ik ben niet thuis. Neen, ik ben bij… 

een notaris. Wat ik daar doe? Ik maak een huwelijkscontract. Ik weet dat het een 

goed idee is. Daarom dat ik het doe. Luister, moest iemand mij nodig hebben. Ik 

zit hier nog even. Laat ze bellen naar 09/234. 98. 56. Ja 98.56. En neem geen 

boodschap aan, laat ze zelf bellen. Wie zou bellen? Kennissen, vrienden, 

journalisten,… Ja, journalisten… Van het weekblad: ‘de mooiste dag’ of 

‘bruidjes’. Je weet maar nooit. Dag, mama. Ja… ja… dag mama. Dag… Dag… 

MAMA! Dag. (legt in) Ik moet zo vlug mogelijk terug normaal worden. Maar 

hoe? Hoe krijg ik dat nu weer in orde? (gaat weer naar de telefoon en draait weer 

een nummer) Serge, ik weer… Ja, die vervloekte kat. Ja, ik weet dat het niet 

prettig is, maar dat is nu niet belangrijk. Jij bent dokter, dus jij moet me helpen. 

Wat zeg je? Nu ja, dat laatste jaar zal het nu niet meer uitmaken. Je diploma is zo 

goed als binnen. Als je nu een patiënt zou hebben die door een zware klap op 

zijn hoofd alles is vergeten van wat de laatste 48 uren is gebeurd, wat zou je dan 

voorschrijven? Het heeft toch geen belang waarom ik dat wil weten. Wat zou je 
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doen? Stel dat hij van het Atomium is gesprongen. Neen, met een elastiek. Neen, 

Benji-springen. Och… (terzijde) Hoe kan hij met zo’n intelligentie ooit dokter 

worden. (in telefoon) Wat zou je dan doen? Weet ik veel hoe dat trauma heet. Is 

er zo geen kwakzalvertruck? Natuurlijk ben jij geen kwakzalver. (terzijde) een 

dokter ook nog niet… (in telefoon) Weet je er eigenlijk iets van? (Kelly komt 

terug op, Robin merkt het niet) Ja, zoek het maar op.  

KELLY: Nu bel je toch niet naar de sprekende klok, want ik kan me niet voorstellen dat 

ze het uur moeten opzoeken. 

ROBIN: (verrast, angstig) Neen… Euh, ik bel met mijn moeder. 

KELLY: En wat moet ze opzoeken? 

ROBIN: Een… euh… een therapie. 

KELLY: Een therapie?  

ROBIN: Ja, vader doet nogal raar. En daarom wil ik dat ze hem een therapie doet 

ondergaan. 

KELLY: Wat doet hij dan? 

ROBIN: (fantaseert) Hij weet niet meer wat hij heeft gedaan en nu zegt hij zomaar wat.  

KELLY: Alzheimer? 

ROBIN: Neen, hij krijgt ook koude rillingen en soms valt hij op de grond. 

KELLY: Ach zo. Je zou zeggen dat het afkickverschijnselen zijn. 

ROBIN: Ja ja, dat zou het kunnen zijn en dat moet ze nu eens opzoeken. 

KELLY: Je moeder heeft geen gemakkelijk leven. Terwijl ze voor haar eigen leven moet 

vechten zit ze met een gedrogeerde man. 

ROBIN: (wil tegenspreken, maar dan krijgt hij weer contact met Serge) Ja, ik ben er nog. 

Heb je iets gevonden? Goed, wat? Een zelfde impact om het effect om te keren? 

Maar dat kan je niet menen? 

KELLY: Nog meer drugs? Dat is wel een zeer aparte therapie. 

ROBIN: En hoe moet ik dat doen? Ik kan mezelf toch niet slaan. 

KELLY: Jij bent niet verantwoordelijk voor de fouten van je vader. 

ROBIN: Kan jij niet even naar hier komen. (tot Kelly) Wat is jouw adres? 

KELLY: Arteveldeweg 14. 

ROBIN: Arteveldeweg 14 te Gent. Ja, Gent. Is dat zo moeilijk om te begrijpen? Ja, ik 

weet dat dat niet naast de deur is. Maak dat je hier bent en breng een smoking 
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mee. Ja, een smoking. Ken je dat niet, dat is een zwarte broek en een zwarte vest. 

Wel, zorg er dan voor. (gooit kwaad de telefoon neer) 

KELLY: Je moet je niet kwaad maken tegen je moeder. Zij kan er toch ook niets aan doen.  

ROBIN: (radeloos) Oh! 

KELLY: En waarom moet ze trouwens een smoking meebrengen? 

ROBIN: (verbaast) Een smoking? 

KELLY: Ja, je zei dat ze een smoking moest meebrengen. 

ROBIN: Oh, dat! Ik moet vanavond nog naar de schouwburg.  

KELLY: Wat? Ga jij je moeder, die bijna op sterven ligt en met een gedrogeerde man is 

opgescheept, alleen laten om naar de schouwburg te gaan? 

ROBIN: Kelly, het spijt me, maar ik zou nu graag hebben dat je zo vlug mogelijk mijn 

kleren in orde brengt. Ik moet zo vlug mogelijk naar huis en dat kan ik toch niet 

in jouw kamerjas. 

KELLY: Ik zal eens gaan kijken of ze al gewassen zijn. (terwijl ze afgaat) Je zou toch wat 

meer compassie mogen hebben. 

ROBIN: (vliegt weer naar de telefoon en draait een nummer) Hallo, Gloria, alles ok? 

Geen problemen. Goed. Neen, ik ook niet. Ik ben al helemaal klaar voor het 

grote moment. Wat? Wat ik aan het doen ben? Ik… ik oefen het jawoord al in. 

KELLY: (komt op met een wasmand) Blijf je nog eten, voor je naar de schouwburg 

vertrekt? 

ROBIN: (schudt neen, in telefoon) Ja. Ja. Ja. Zie je, ik sta al te popelen. 

KELLY: (kijkt hem niet echt aan. Begint de lakens af te halen en in de wasmand te doen) 

Ik bedoelde wel echt eten. Volgens mij wil jij nog iets anders. 

ROBIN: (schudt weer neen, in telefoon) Ik ben er al helemaal klaar voor.  

KELLY: (als voordien) Ben je dan nog niet verzadigd? Je bent een beest. 

ROBIN: (doet teken dat ze moet zwijgen, in telefoon) Dat is toch normaal als je iemand 

echt graag ziet. Dat is toch het minste dat ik kan doen. 

KELLY: (als voordien) Na wat jij gisteren allemaal al gedaan hebt, zou je denken dat je 

nu wel voor een week zou toekomen. 

ROBIN: (als voordien) Neen, dat is voor mij geen probleem. 

KELLY: (als voordien) Ik weet niet of ik dat nog zou aankunnen. 
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ROBIN: (wil nu een einde maken aan het gesprek) Ik moest je maar eens rustig laten 

voortdoen. 

KELLY: Ik zal mijn buurvrouw nog moeten geloven. (tot bij hem) Seksmaniak. (af met 

wasmand) 

ROBIN: Wat zeg je? Welke stem? Waar ik ben? Neen, ik ben niet thuis. Ik ben de ringen 

aan het kopen. En de stem die je hoort is van de verkoopster. Wat? Neen, niet die 

ringen. Die heb ik inderdaad al verscheidene dagen, neen. Een nieuwe ring. 

Waarvoor? Wel als huwelijksgeschenk. Maar het had eigenlijk een verrassing 

moeten worden, maar ja, nu je het me zo vraagt… Neen, dat is niet raar om twee 

ringen op één dag te geven. Neen… Ja… Neen, luister even Gloria, ik kan nu 

niet… Ik moet nu ophangen. Ja, honneponnetje, tot straks. (legt af) Oh God, wat 

een dag. 

KELLY: (op) Je kleren zijn bijna gewassen. Nog een klein uurtje drogen en je kunt 

vertrekken. 

ROBIN: Een klein uur? Wat moet ik ondertussen doen? 

KELLY: Dat is ook geen compliment. Als je dan toch niks aan mij hebt, kijk dan maar 

wat naar de televisie. Ik ga voor het eten zorgen. 

ROBIN: Zo bedoel ik het ook niet. Ik bedoel dat ik jou niet wil storen en dat ik zo naar je 

verlang dat een half uur mij zo lang lijkt. 

KELLY: Dan is het goed. Ik hou ook van jou. (af) 

ROBIN: Waar ben ik ook in terecht gekomen. Als ik nou maar eens wist wat er juist is 

gebeurd. (zet televisie aan. Wij horen het journaal dat al half bezig is) 

TV-STEM: …en volgens ministers Aldewijns komt er nu een doorbraak in de besprekingen. 

Ook de vakbonden reageerden positief. (pauze) Gisteren heeft een jongeman een 

zeer speciale stunt uitgehaald. We zien hier de kamikaze, die boven op de 

hoogste bol van het Atomium staat.  

ROBIN: (kijkt zeer verbaasd) Ik. 

TV-STEM: Hij sprong, maar was aan een elastiek verbonden (we horen gegil en verbaasde 

mensen, die daarna in een hilarisch applaus uitbarsten) en met zijn hoofd tot juist 

tegen de grond terecht kwam. Tot op de millimeter juist. De man, een zekere 

Robin Schepers, hield aan deze eigenaardige stunt geen letsels over. (Robin 

neemt zijn hoofd vast). Hij was de rijkswacht te snel af, want voor die 
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aankwamen, was de stuntman al verdwenen. Onze correspondent Emma 

Spoelders ging de man en zijn verloofde opzoeken, die dit deden voor zijn 

stervende moeder en bovendien al hun volgende stunt aankondigde. (we horen 

de stem van Emma, Robin en Kelly met de volgende dialoog: stem Emma) 

Denkt u dat, als u de dood in de ogen kijkt, hij tweemaal zal nadenken voordat 

hij uw arme moeder komt halen?  

KELLY : (die de kamer binnenkomt) Dat zijn wij.  

TV-STEM: (Robin) Neen? Ik kijk de dood ook niet in de ogen. Waar haalt u dat? (Emma) 

Ok, laten we het dan een meesterwerk van durf noemen. Bent u altijd al moedig 

geweest? (Robin) Ik ben helemaal niet moedig. (Kelly) Jawel, hoor. Als hij met 

zijn moeder praat dan is het duidelijk dat hij zich al volledig realiseert dat ze er 

niet lang meer zal zijn. Hij heeft de kerkdienst al geregeld. (Emma)Vindt u uw 

gedrag roekeloos. (Robin) Je moet wel niet goed bij je hoofd zijn als je van het 

Atomium wil springen. (Emma) U hoort het, mijnheer Schepers vindt zichzelf 

gek en wil dat om 4 uur nogmaals bewijzen in de kerk. Dit is Emma Spoelders 

voor TV1. ( de stem gaat verder tot Robin de Tv uitzet) 

ROBIN: O God, wat heb ik gedaan? 

KELLY: En ben je goed in beeld gekomen? 

ROBIN: Maar hoe kwam die Tv-ploeg daar ter plaatse?  

KELLY: Die heb je zelf uitgenodigd, weet je dat niet meer? 

ROBIN: Neen, dat weet ik niet meer.  

KELLY: We zaten in de Kinepolis en je belde TV1 en zei hen dat je van het Atomium 

ging springen en dat ze zich moesten haasten. 

ROBIN: En heb je mij niet tegengehouden? 

KELLY: Jawel, maar je zei dat het allemaal geënsceneerd was. Ik dacht dat het een grap 

was.  

ROBIN: En voor de grap klom ik op de hoogste bol? 

KELLY: Dat vond ik wel gevaarlijk, maar na het vorige was ik eigenlijk toch 

gerustgesteld. 

ROBIN: Het vorige? Was ik niet aan mijn proefstuk? 

KELLY: Weet je dat dan niet meer? 
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ROBIN: Kelly, ik moet je iets vertellen. Ik weet dat het je geen plezier zal doen, maar ik 

weet eigenlijk niks meer van wat ik gisteren heb gedaan. Ik weet niet eens hoe ik 

hier ben geraakt. 

KELLY: Ik hoop maar dat je nog weet hoe je me hebt ontmoet.  

ROBIN: (liegt) Natuurlijk. Hoe zou ik dat kunnen vergeten. 

KELLY: Hoever weet je alles nog? 

ROBIN: Wel… euh… Heb jij enig idee? 

KELLY: Wat bedoel je? 

ROBIN: Ik bedoel: als we nu eens achterwaarts beginnen. Dus we gingen slapen en 

hadden fantastische seks… En voordien? 

KELLY: Voordien hadden we nog eens fantastische seks. 

ROBIN: Twee keer? 

KELLY: Vijf keer.  

ROBIN: Vijf. Ik kan het meestal met moeite een tweede keer. 

KELLY: Dan moet je in het vervolg meer drinken, voor je eraan begint. 

ROBIN: En daarvoor? 

KELLY: Stond je op het balkon, je riep:’ho ho ho’, zoals een kerstman. ‘Wie wil er iets 

uit mijn zak’. En toen de buurvrouw dan buiten kwam ging je op de reling staan 

en riep ‘stomme trut, jij krijgt niks, je bent niet braaf geweest. Ga maar weer 

naar je vibrator.’ 

ROBIN: (hopeloos) Hoe geraak ik uit dit appartement, zonder dat ze me zien? 

KELLY: Toen zij terugriep dat ze geen nachtlawaai kon dulden, zei je dat ze je niks te 

vertellen had, als oude minnares van je vader. Toen ook de andere buren buiten 

kwamen begon je truckjes uit te halen met je jongeheer. Je deed er een helikopter 

mee na en de Mexican Wave. (Robin kijkt verbaasd) En toen er applaus kwam 

voor dit staaltje van zelfbeheersing, ging je op je handen staan. 

ROBIN: Op die reling? (loopt naar de venster en kijkt naar buiten) DIE reling? 

KELLY: Ja. 

ROBIN: Hoe kon ik er in godsnaam al op blijven staan? Laat staan op mijn handen lopen. 

KELLY: Oh, maar je bent er dan ook van afgevallen. 

ROBIN: Wat zeg je? 

KELLY: Je viel op het balkon van hieronder. 
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ROBIN: (helemaal over zijn toeren) Ik heb dus waanzinnig veel geluk gehad. 

KELLY: Ja, gelukkig lag die Mechelse scheper er juist. 

ROBIN: Wat? Was er een hond op dat terras. 

KELLY: Ja, je bent er plat op terecht gekomen. Hij heeft je val gebroken. 

ROBIN: Ik ben bovenop die scheper gevallen? Hoe komt dat hij me dan niet gebeten 

heeft? 

KELLY: Omdat hij zo plat was als een sigarettenblaadje. 

ROBIN: Wacht even, volgens mij ben je nu maar wat aan het fantaseren. Als ik een 

verdieping lager viel en dan nog bovenop een hond, er geen breuk aan over heb 

gehouden, hoe komt het dat ik hier dan ben wakker geworden.  

KELLY: Je bent ook gewoon naar boven geklommen langs de bloembakken.  

ROBIN: Ja, zeg. Ik ben dan ook nog eens even rustig terug naar boven geklommen. 

KELLY: Rustig zeker niet. Je moest wel, wat de onderbuurman ging zijn geweer zoeken. 

ROBIN: Was hij zo erg op die hond gesteld? 

KELLY: Neen, omdat je zei dat je zijn vrouw wou neuken. 

ROBIN: (helemaal ondersteboven) Vergeet die balkonscène maar, wat gebeurde er voor 

we hier aankwamen? 

KELLY: We kwamen rechtstreeks van het huis van je baas. 

ROBIN: Van mijn baas? 

KELLY: Een sympathieke man, dat moet gezegd. 

ROBIN: Mijnheer Vercauteren? Ik heb me daar toch weer niet uitgekleed. 

KELLY: (lachend) Neen, neen, dat was hier alleen. 

ROBIN: O, gelukkig. Ik heb er toch ook niet het varken uitgehangen. 

KELLY: Neen, je bent heel gewoon gebleven en beleefd. Heel beleefd. 

ROBIN: Gelukkig maar, want ik heb veel respect voor mijnheer Vercauteren. 

KELLY: Maar hij ook voor jou. Hij heeft het zelf gezegd. 

ROBIN: Werkelijk? (zucht van verlichting) Gelukkig. 

KELLY: Hij zei dat hij nog nooit zo’n goeie kracht had gehad, die zo veel inzet toonde en 

die met zoveel professionalisme zijn werk deed. 

ROBIN: (een beetje trots) Ik doe mijn best en ik ben blij dat het opgemerkt wordt. 

KELLY: Oh, mijnheer Vercauteren heeft het zeer zeker opgemerkt. Hij wilde je zelfs 

opslag geven. 
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ROBIN: O ja? (ziet de bui al hangen) Maar ik heb geweigerd, zeker. 

KELLY: Ja. 

ROBIN: (zijn handen aan zijn hoofd) Shit. 

KELLY: Hij vond het jammer en zei dat hij het niet kon begrijpen.  

ROBIN: Dat zal wel. Ik vraag al jaren om een opslag. 

KELLY: Neen, ik bedoel niet de opslag. Hij had het over je ontslag. 

ROBIN: Ontslag? 

KELLY: Ja, je ontslag. 

ROBIN: Heeft hij mij ontslagen? 

KELLY: Neen, jij hebt ontslag genomen. 

ROBIN: Ik? 

KELLY: Ja, jij. 

ROBIN: (in paniek) Dat kan je niet menen?.Heb ik…. O God! En heb ik er ook een reden 

voor opgegeven. 

KELLY: Ik heb niet zo goed geluisterd. Ik had een alleraardig gesprek met mevrouw 

Vercauteren over haar kristallen diertjes. Echte Swarofsky. Er was zo’n schattig 

beeldje van een zwaantje… 

ROBIN: (gespannen) Dat interesseert me niet. Wat was de reden? 

KELLY: Ik denk dat je zei dat je hem een ‘asshole’ vond. 

ROBIN: Toch niet tegen hem? 

KELLY: Neen, dat zei je tegen mij. 

ROBIN: Gelukkig. Was er geen andere reden? 

KELLY: Neen… je loon, denk ik. 

ROBIN: Ik moet hem bellen, misschien kan ik het nog in orde krijgen. 

KELLY: Wou je dan geen ontslag nemen? 

ROBIN: Natuurlijk niet. Ik heb die job nodig. Zeker nu ik ga trouwen. 

KELLY: (verbaasd) Ga je trouwen? 

ROBIN: Ja (begrijpt opeens wat hij zegt) … ooit wel eens. Ik bedoel: ik heb er nu wel de 

leeftijd voor. 

KELLY: Ik dacht al… Als moest blijken dat je me zou bedrogen hebben, zou ik je dat niet 

kunnen vergeven. Ik ben niet iemand die zomaar met iedereen naar bed gaat. 

ROBIN: Neen, neen, dat dacht ik ook niet. Ik trouwens ook niet. 
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KELLY: Gelukkig maar. 

ROBIN: Maar ik heb mijn job wel degelijk nodig. Ik moet hem dringend bellen. Mag ik 

nog eens? 

KELLY: Doe maar. Ik ga al eens kijken hoe het met je kleren gesteld is. (af) 

ROBIN: (valt met zijn hoofd in de kussens) Ik ben verloren. Werkloos, dakloos en met 

wat geluk valt straks nog mijn huwelijk in het water. Hoe zit dat met mijn 

smoking? Waar blijft die? (telefoon gaat) Daar zal hij zijn, zie. (neemt op) Waar 

zit jij. Ik wacht hier al een eeuwigheid. (springt recht) Gloria? Hoe… hoe… 

waarom bel jij me? Ja, natuurlijk mag je me bellen. Maar het brengt ongeluk. Je 

hebt het zelf gezegd. Hoe heb je me trouwens gevonden. Ik bedoel: Hoe ken je 

dit telefoonnummer? (terzijde) Dank je, mama. (In de telefoon) En wat kan ik 

voor je doen. Waar ik ben? Bij een vriend. Neen, niet in Gent, waarom denk je 

dat? 09, ja euh… dat komt omdat hij in Sint-Amandsberg woont… Neen, Sint-

Amandsberg is geen Gent. Gent is Gent en Sint-Amandsberg is Sint-

Amandsberg. Wat ik daar doe? We… (Kelly op met wasmand, we zien de natte 

kleren liggen)… We… 

KELLY: Ze zijn gewassen, nu nog drogen. 

ROBIN: We zijn aan het drogen. Neen, ik bedoel… het is aan het drogen… Wat? Wel 

mijn… portret. Mijn vriend is een schilder en hij maakt mijn portret. 

KELLY: Wat leuk voor je. 

ROBIN: (schermt de telefoon af) Je moet stil zijn, zij mag je niet horen. 

KELLY: Wie? 

ROBIN: Mijn moeder. 

KELLY: Mag je moeder mij niet horen? 

ROBIN: Ja, ze wil niet dat ik met meisjes omga, begrijp je. (terug in telefoon) Ja, ik ben 

er nog. Mijn vriend vroeg me juist om even van pose te veranderen. Ja, ik weet 

dat het portret aan het drogen is, maar af en toe vergelijkt hij het nog eens met 

het model, om te zien of hij geen fout heeft gemaakt. 

KELLY: Hoe kan je zoveel leugens aan je moeder vertellen? 

ROBIN: (schermt de telefoon af) In haar toestand is dat het beste. (in telefoon) Maar je 

hebt me nog niet gezegd waarvoor jij belt. Natuurlijk heb ik de uitnodigingen 

allemaal verstuurd. (tegen Kelly) Lagen er nog uitnodigingen in de auto? 
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KELLY: Wat voor uitnodigingen?  

ROBIN: Voor het huwelijk…(herstelt snel) van mijn broer. 

KELLY: Het arme mens, nog een huwelijk bovenop. 

ROBIN: Heb je ze nog in mijn auto gezien of niet? Snel. 

KELLY: Neen… 

ROBIN: (in telefoon) Ja, ik ben zeker van. 

KELLY: …want ik heb je auto nog niet gezien. 

ROBIN: Wat? (in telefoon) Neen, ik zei niet ‘wat’ tegen jou. Mijn vriend vroeg waar hij 

de penselen mee moest reinigen en ik zei ‘met watten’. (tegen Kelly) Hoe ben ik 

hier dan geraakt?  

KELLY: Met mijn auto. 

ROBIN: (In telefoon) Maak je dus maar geen zorgen. Iedereen zal er wel zijn. Ja, ook 

Nonkel Pater en Tant Angèle. Ja, ook mijnheer Vercauteren en zijn vrouw… 

KELLY: Mag uw vorige baas ook naar de trouw van uw broer komen. 

ROBIN: NEEN. Ik bedoel misschien is mijnheer Vercauteren wel bezet en kan hij zich 

niet vrijmaken.  

KELLY: Ja, nu hij met dat schandaal bezig is, zal hij wel minder tijd hebben. 

ROBIN: Neen, dat is de stem van de vrouw van mijn vriend. Neen, er is geen andere 

vrouw in mijn leven. 

KELLY: Amaai, uw moeder kan je echt niet loslaten.  

ROBIN: (tegen Kelly) Een oedipuscomplex. (in telefoon) Natuurlijk hou ik enkel van jou. 

KELLY: Dat is toch niet normaal meer. (gaat naar hem toe) 

ROBIN: Natuurlijk ben jij nog mijn sexy poesje (lacht schaapachtig naar Kelly) 

KELLY: Dit is gewoon ziekelijk. Geef mij die telefoon.  

ROBIN: Neen, denk aan haar toestand. (In telefoon) Ja, jouw toestand. Ik bedoel, 

vandaag… een grote dag… de afspraak van vier uur. 

KELLY: Ze hoeft toch niet te stressen omdat ze een testament gaat opmaken. 

ROBIN: Neen, ze is niet gespannen. (In telefoon) Toch wel? (tegen Kelly) Nu, zie je. 

Toch een beetje. Het is een hele toestand zo’n testament. (In telefoon) Zei ik 

testament, ik bedoelde natuurlijk een contract voor het leven.  

KELLY: Een acte voor als ze dood is, zal je bedoelen. 
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ROBIN: (tegen Kelly) Ze heeft het moeilijk met die terminologie. Het geeft haar de 

indruk dat ze al afgeschreven is. (In telefoon) Ja, ik weet dat ik me moet haasten, 

maar ik kan hier nog niet weg. Waarom niet? Omdat euh… de verf nog niet 

droog is. Welja, van het portret. Neen, ik wil het vandaag nog meenemen. 

Waarom? Ja, waarom (doet teken aan Kelly, of zij geen antwoord weet). Omdat 

ik het je wil geven voor je huwelijk. Ja, ik weet het. 

KELLY: Haar huwelijk? 

ROBIN: (terzijde) Ja, ze trouwt ook, zie je. Een dubbel huwelijk met mijn broer. Dan 

hoefde ze maar één feest te doen. Dan ging alles in één moeite door. (in telefoon) 

Maak je maar geen zorgen, ik zal op tijd zijn. Ja dag lieverd. Ja, honnepon, ja… 

ja, tot straks. Ja, 4 uur stipt. (haakt in). 

KELLY: Het zal wel niet op enkele minuten aankomen, zeker.  

ROBIN: Ik moet daar absoluut op tijd zijn. Ik ben namelijk de getuige. 

KELLY: Maar je ging toch naar de notaris? 

ROBIN: Ja, juist daarom. Ze wil haar testament in orde hebben voor ze trouwt en daarom 

moeten we op tijd bij de notaris zijn, zodat het huwelijk kan doorgaan. Om 5 uur.  

KELLY: Dat wordt wel een heel drukke dag voor je moeder. Eerst haar testament en dan 

nog een dubbel huwelijk.  

ROBIN: Ja, maar het moet snel gaan. Morgen is ze er misschien al niet meer. Snel een 

testament, een plechtigheid en een feest. 

KELLY: Maar ging jij vanavond niet naar de schouwburg? 

ROBIN: Ja, maar dat is na het huwelijk. 

KELLY: Ga jij dan niet naar het feest? 

ROBIN: Neen, ik… ik.. kan de bruidegom niet uitstaan. 

KELLY: Zeg maar, wacht eens. Je zei toch dat je vader er nog was. 

ROBIN: Gescheiden! Ze zijn al jaren gescheiden. 

KELLY: Ja, met zijn drugprobleem waarschijnlijk. 

ROBIN: Juist, ja. Een zeer harde en droevige scheiding. Ze spreken niet meer met elkaar. 

KELLY: En toch regelt ze voor hem een therapie? 

ROBIN: Wat? Een therapie? O, neen, dat is voor mijn stiefvader. 

KELLY: Heeft die ook een drugprobleem.  

ROBIN: Daarom dat ik er niet zo goed mee over de baan kan. 
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KELLY: Je moet je moeder beschermen. Ze heeft nog maar weinig van het leven te 

verwachten en dan gaat ze die laatste dagen nog vergooien aan een man die niet 

in staat is om haar gelukkig te maken? 

ROBIN: Zo mag je dat niet zien. Hij is een zeer liefdevolle man. Voor haar wil hij in 

therapie. Dat is pure liefde. Het wegcijferen voor elkaar. ‘Braking the waves’, 

begrijp je? 

KELLY: Je bent wel begrijpend voor iemand die je niet kan verdragen. 

ROBIN: Zeg, maar wat anders. Waar is mijn auto? 

KELLY: Ik weet het niet. Ik dacht dat je te voet was. Je bent altijd met mij meegereden. 

ROBIN: Maar hoe geraak ik hier dan op tijd weg?  

KELLY: Ik rijd je wel tot daar. 

ROBIN: Oké! NEEN!  

KELLY: Wat heb je? 

ROBIN: Moeder, begrijp je… Ze zou het niet verdragen. 

KELLY: Is het zo erg? 

ROBIN: Ja, ze wou dat ik homo werd, weet je. Maar ik heb het niet in me. 

KELLY: Wou ze dat? 

ROBIN: Toen bleek dat ik misschien hetero was, moest ik in behandeling bij een 

psychiater. Ze heeft altijd gehoord dat Tom Lanoye zijn moeder op handen 

draagt. Begrijp je? 

KELLY: Wat een situatie. Gelukkig ben jij de normaalste van de familie. Dit even in de 

droogkast steken. (ze wil afgaan) 

ROBIN: Je bent nog niet klaar met mijn verhaal. Wat is er gebeurd voor ik van het 

Atomium ben gesprongen?  

KELLY: Och ja, dat was prachtig, we waren op de Heysel. 

ROBIN: Heysel? 

KELLY: Ja, de Heysel. Enfin, het koning Boudewijnstadion. 

ROBIN: O, zijn we in het stadion geweest. 

KELLY: Ja, zelfs tot op de atletiekbaan. 

ROBIN: Was er dan iets te doen? 

KELLY: Neen. Maar het is zeer imposant, al die lege stoelen. 

ROBIN: Dat zal wel. En daar ben ik toch niet in mijn blootje gaan staan. 
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KELLY: Nee, hoor. Je was heel braaf. 

ROBIN: (Lachend) Geen Benji-springen of op randjes naast een afgrond gelopen? 

KELLY: Neen, in geen geval. Gewoon een bezoekje aan het stadion. Heel rustig. 

ROBIN: Gelukkig. Dat is toch al één moment dat ik me gedragen heb. 

KELLY: Nu, dat is wel wat té. 

ROBIN: (Panisch) Té wat? Ben ik toch weer uit de bol gegaan. Heb ik weer andere 

mensen lastig gevallen. 

KELLY: Neen, helemaal niet. Er was ook niemand anders dan ik. 

ROBIN: Hoe? Een opendeurdag zonder bezoekers? (begrijpt het) Neen, we zijn toch niet 

binnengebroken. 

KELLY: Inderdaad.  

ROBIN: (lachend) Dat is straf. Ik heb dat altijd al wel eens willen doen. Spijtig dat ik het 

me niet herinner. 

KELLY: Het was in ieder geval merkbaar dat je er van genoot. 

ROBIN: Dan zal ik het nog eens moeten overdoen. Maar dan misschien als er iets te doen 

is. Dan riskeer ik geen rechtszaak. Het zal bovendien nog impressionanter zijn 

als alle lichten aan zijn. 

KELLY: Dat klopt. Want je hebt die aangedaan en dat was wel een verschil. 

ROBIN: Hoe, ik heb de lichten aangedaan? Wist ik dan waar je die moest aansteken?  

KELLY: Ja, je had een plannetje. En de sleutel. 

ROBIN: Ik? Een sleutel van de verlichting van het koning Boudewijnstadion? 

KELLY: En van de ingangspoort ook. 

ROBIN: Hoe ben ik daar aan geraakt? 

KELLY: Je had die gestolen uit het secretariaat van de voetbalbond. 

ROBIN: (Panisch) Gestolen?  

KELLY: Ja. 

ROBIN: En daarvoor moest ik eerst nog naar het secretariaat van de voetbalbond? 

KELLY: Dat is er juist naast. 

ROBIN: (kwaad) Dat maakt niks uit. Ik heb in mijn hele leven nog geen snoepje gestolen 

of een schuur binnengebroken. En nu dit! 

KELLY: Je zei dat je het graag eens wou zien. 

ROBIN: (nog steeds uitzinnig) Maar moet ik daarvoor een gangster worden? 
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KELLY: Je hebt toch alleen maar die sleutel meegenomen, niks anders. 

ROBIN: Gelukkig dat ik een gangster ben met scrupules. 

KELLY: Dat zou je niet gezegd hebben als je jezelf in het stadion bezig had gezien.  

ROBIN: Maar je zei dat ik me gedragen had? 

KELLY: ’t Is niet omdat je ‘Kelly, I love you’ op het voetbalveld schildert dat ik vind dat 

je je misdraagt. In tegendeel. 

ROBIN: (Panisch) God? Gelukkig ben ik daar op tijd weg geraakt. 

KELLY: Op tijd voor wat? 

ROBIN: Zeg me niet dat we er betrapt zijn door de nachtwaker. 

KELLY: Neen… 

ROBIN: Gelukkig! 

KELLY: … door de politie. 

ROBIN: Wat? (valt in de zetel en begint te huilen) En nog een strafblad ook. Mijn leven 

is op één dag dramatisch om zeep geholpen. 

KELLY: Maar neen, je hebt dat zeer goed opgelost. Ze vonden het vervolg zelfs amusant. 

ROBIN: (kijkt op, uit de kussen) Wil ik het vervolg nog horen, denk je? 

KELLY: Toen je ze over je opdrachten vertelde. 

ROBIN: Zie je wat ik bedoel? (zijn frank valt) Hoe? 

KELLY: Je zei dat hen dat je een programma voor VTM aan het opnemen was. Een soort 

quiz, waarbij je verschillende taken had, die allemaal iets te maken hadden met 

een BV. In jouw geval was dat Jean-Marie Pfaff. 

ROBIN: En daarom dat ik in het stadion moest zijn. 

KELLY: Juist. En die tekst op het veld had met Kelly, zijn dochter, te maken. 

ROBIN: Ik ben een genie. Hoe verzin ik het zo snel? 

KELLY: Maar toen ze je niet bleken te geloven, zei je dat je volgende taak… 

ROBIN: Van het Atomium springen was. Ik begrijp het. 

KELLY: Neen, het record doelpunten stoppen. Maar je hebt het niet gehaald. 

ROBIN: Neen? 

KELLY: Neen, je bent gestrand op 65. 

ROBIN: Heb ik 65 doelpunten gestopt?  

KELLY: In één uur? Dat is een gemiddelde van 1 per minuut. Het is daarom dat je kleren 

zo vuil waren. Het regende nogal erg.  
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ROBIN: Eindelijk. Nu weten we dat ook weer. 

KELLY: En daarna ben je dan naar het Atomium gestapt en ben je op de bovenste bol 

gekropen. 

ROBIN: (Ironisch) Bizar dat ik niet eerst mijn smoking ben gaan aantrekken. (de bel gaat, 

angstig) Verwacht jij iemand? 

KELLY: Neen. Misschien de buurvrouw om haar beklag te maken? 

ROBIN: Zorg dat ze niet binnenkomt. Zeg dat je me met de vuilbak hebt buiten gezet. 

KELLY: Rustig maar, het is misschien helemaal de buurvrouw niet. 

ROBIN: (terwijl ze afgaat) En als het weer een televisieploeg is? Laat ze niet binnen. Ik 

wil ze niet meer zien. (tegen zichzelf) Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Waar 

blijft Serge nu. Hoe lang kan het duren om een smoking te halen en als de duivel 

naar hier te scheuren. (Hij loopt naar het salontafeltje, waar enkele persoonlijke 

zaken liggen. Hij zoekt in een agenda) Ik moet toch ergens zijn gsm hebben 

genoteerd. Ha, hier staat het. (Hij gaat naar de telefoon, rug naar de ingang. Hier 

verschijnt Serge, samen met Kelly terwijl hij het nummer draait. Serge neemt 

zijn bellende GSM op) Ha, Serge. Waar blijf je. Dat kan toch zo lang allemaal 

niet zolang duren. 

KELLY: Hier is iemand… 

ROBIN: (zonder om te kijken, met hand op de hoorn) Neen, nu niet. Ik bel even met mijn 

moeder. Het is dringend. (in de telefoon) Waar zit je ongeveer. 

SERGE: In de woonkamer. 

ROBIN: Wat? Ben je nu nog niet weg? Wat houdt je tegen?  

SERGE: (steekt smoking omhoog) Jouw smoking, die je gevraagd hebt. 

ROBIN: Is dat zo moeilijk? Ik wil je binnen drie seconde hier zien staan. Is dat duidelijk? 

SERGE: Maar… 

ROBIN: Niks te maren. Vlieg voor mijn part, want er is geen moment te verliezen. (Haakt 

in). 

KELLY: (die begrijpt dat ze met elkaar bellen) Ik dacht dat je met je moeder aan het 

bellen was? 

ROBIN: Dat is ook zo… (draait zich en schrikt) Serge! Dat is verdomd snel. Heb je die 

BMW geruild voor een raket. 
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SERGE: Ik stond hier al de hele tijd. Deze mevrouw was zo vriendelijk om me binnen te 

laten. 

ROBIN: Zeer goed, Kelly. Ik bedoel… Waarom zei je me dat dan niet. 

KELLY: Ik probeerde. 

ROBIN: Enfin, ’t maakt niks uit. (tegen Serge) Wat ben ik blij je te zien. Je hebt geen idee 

van hoe blij ik ben. (vliegt hem om de hals) Je redt mijn leven. 

SERGE: Kalm, kerel. Straks breek je mijn contactlenzen. Wat bedoel je? 

ROBIN: Wel zonder deze smoking was ik nooit op tijd klaar geraakt voor het huwelijk. 

SERGE: Dat zou ik je niet willen aandoen. 

ROBIN: (Beseft dat Kelly ook meeluistert) En moeder vooral niet. (Serge kijkt een beetje 

verbaasd. Tot Kelly) Moet jij niet eens even kijken of mijn kleren droog zijn? 

(tegen Serge, die verbaasd reageert) Ja, ze waren vuil en zij heeft ze gewassen. 

(tegen Kelly) Kom, vooruit, ga eens kijken. (Kelly verbaasd af, tegen Serge) Zo, 

ze gaat eens kijken of ze droog zijn. Ik ben blij dat je gehaast hebt, kerel. Ik 

dacht al dat ik het nooit meer ging halen. 

SERGE: Omdat ik je smoking breng? 

ROBIN: Ja, natuurlijk. 

SERGE: Daarom heb ik jouw leven gered? 

ROBIN: Ja. Verbaast je dat? 

SERGE: Een beetje wel, ja.  

ROBIN: Waarom? 

SERGE: Jij belt me op, zegt dat ik me als de gesmeerde bliksem naar hier moet haasten, 

met je smoking. Ik kom hier aan en jij staat in een kamerjas in het midden van de 

kamer van een wildvreemde vrouw en zegt dat ik je leven red. 

ROBIN: Ja, die vrouw is geen wildvreemde. Ze is… een vriendin van mijn moeder. En ja, 

je redt mijn leven, want nu kan ik nog op tijd zijn voor mijn huwelijk.  

SERGE: Dus ik red je leven omdat ik hier met een smoking sta. 

ROBIN: Ja. Natuurlijk. Zonder jouw smoking kon ik hier niet weg. 

SERGE: En zij wast jouw kleren. 

ROBIN: Ja, Is dat zo bizar? 

SERGE: Als jij je kleren dan zo dringend nodig had, waarom laat je dan je kleren wassen? 

ROBIN: Ik had plekken op mijn kleren en daarom heeft zij ze gewassen. 
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SERGE: Plekken? Waarmee je niet buiten kon komen? 

ROBIN: Ja… Neen, niet wat je denkt, kerel. Ze… schildert en had op mijn kleding 

gemorst. Zie je me al met zo’n rode vlek hier op mijn broek rondlopen (wijst 

naar zijn kruis). 

SERGE: Neen… en nu is ze gaan kijken of die kleren droog zijn. 

ROBIN: Ja. En dan? Als ze ze gewassen heeft is het toch logisch dat ze gaat kijken of ze 

droog zijn.  

SERGE: Zeer zeker. Maar als ze droog zijn… waarom red ik dan je leven met je een 

smoking te brengen? Dan had je je eigen kleren toch kunnen aandoen? 

ROBIN: Zeg, je compliceert de dingen, kerel. Trouwens dat is allemaal niet zo belangrijk. 

Heb jij nog televisie gezien, de laatste tijd? 

SERGE:  Neen. 

ROBIN: Niet doen.  

SERGE: Pardon? 

ROBIN: Niet naar de televisie meer kijken. Dat is slecht voor je ogen. En ook anderen 

niet laten kijken.  

SERGE: Maar wat heb je? 

ROBIN: Ik denk aan het goed van de mensen. Als iemand wil kijken zet jij gewoon de 

televisie af, akkoord? 

SERGE: Maar… 

ROBIN: Niks te maren. Je doet het. Vooral als Gloria wil zien. 

SERGE: Gloria? 

ROBIN: Je weet toch nog Gloria, mijn vriendin… ik bedoel: verloofde… Enfin mijn 

aanstaande vrouw. 

SERGE: Ja, ik ken Gloria wel, maar waarom mag zij niet naar de Teevee kijken als ze dat 

wil? 

ROBIN: We moeten haar beschermen tegen die vuiligheid. 

SERGE: Overdrijf je nu niet een beetje. 

ROBIN: Het is smeerlapperij. Het tast de zintuigen aan en de hersenen. De hersenen 

worden er week van en men krijgt hallucinaties. 

SERGE: Ik kijk zes uren per dag naar de televisie. Ik heb nog nooit… 
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ROBIN: Mannen kunnen dat verdragen. Alleen de vrouwen hebben dat probleem. Dat is 

medisch bewezen. 

SERGE: Ach zo, dat wist ik niet.  

ROBIN: Daarom dat ik het je zeg.  

SERGE: Maar nu iets anders, wat doe jij hier, eigenlijk. 

ROBIN: Ik was op bezoek bij Kelly. Ze… (Kelly op) Ha.  

SERGE: (die Kelly niet ziet) Wat ha? 

ROBIN: Wel, ze is een grote artieste en ze maakt een schilderij voor mij. 

KELLY: Ja, leuk, hé. Ik zou dat ook wel willen. 

SERGE: (die het niet begrijpt) Bent u niet goed in zelfportretten? 

ROBIN: (snel, voor de verbaasde Kelly reageert) Neen. Mijn vriend kan dat ook niet. 

SERGE: Welke vriend? 

ROBIN: Wel, de schilder.  

SERGE: Ik wist niet dat jij zoveel schilders kende? 

ROBIN: Twee. Méér moet dat niet zijn. Twee. Een man en een vrouw. En nu stoppen we 

over die schilders.  

SERGE: Ja, hoe zit dat nu met Gloria. 

KELLY: Gloria? 

ROBIN: (tegen Kelly) Gloria. Dat liedje ken je toch: G-L-O-R-I-A, gloria. 

SERGE: Neen, ik bedoel die van het huwelijk… 

ROBIN: (snel) Ja, ik weet wat jij bedoelt. Ik weet het. ‘Gloria in exelsis Deo’. (Neemt 

hem bij de arm en trekt hem naar de gang) En als jij nu eens ging kijken of mijn 

kleren al droog zijn. 

SERGE: (terwijl hij naar de gang gaat) Maar ik weet niet waar die zijn. 

ROBIN: In de droogkast. Dat is toch evident. 

SERGE: Maar ik weet niet waar die staat. 

ROBIN: Ik ook niet, maar dat hoeft je niet te beletten om ze te zoeken. (Duwt hem de 

gang in en sluit de deur) 

KELLY: Je bent wel niet erg vriendelijk tegen hem. Wie is het eigenlijk?  

ROBIN: Oh, die man is de man… 

KELLY: De man van wat? 

ROBIN: Van de waterleiding. 
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KELLY: Wat zeg je? 

ROBIN: Ja, de man van de waterleiding. Die meet de waterstand op en zo. 

KELLY: En die man brengt jouw smoking. En hoe weet die van het huwelijk van uw 

moeder? 

ROBIN: (betrapt, probeert het op een andere manier) Hahaha, hij is natuurlijk niet alleen 

daarvoor hier. Hij is tevens ook de man… van mijn moeder. 

KELLY: Je vader? 

ROBIN: (ziet zijn vergissing in) Neen! 

KELLY: O ja, die stiefvader waar je het over had. 

ROBIN: Neen… (beseft het gemak) Ja, juist, dat is hij. De man van mijn moeder. Niet 

mijn vader, maar de stief. Goeie ouwe Stief. Men kan er altijd op rekenen als je 

hem nodig hebt. 

KELLY: Ik dacht dat je hem niet kon luchten? 

ROBIN: (verandert) Ja, dat klopt. Hij is een verschrikkelijke kerel. Ik ben al blij dat hij 

hier is geraakt.  

KELLY: Hij is wel erg jong om met je moeder te trouwen. 

ROBIN:  Daarom ook. Hij is op haar geld uit. Is het niet verschrikkelijk? Zo’n jonge kerel 

die op oude vrouwen valt, dat is toch niet normaal. Weerzinwekkend, gewoon. 

KELLY: Verschrikkelijk! Hij is niet ouder dan jij. En hij weet dat ze bijna dood is? 

ROBIN: Vandaar dat testament. We moeten zorgen dat alles geregeld is voor ze sterft.  

KELLY: Wat een rotstreek! 

ROBIN: Neen, ik denk dat ik er wel recht op heb. 

KELLY: Neen, ik bedoel van hem. 

ROBIN: O ja, een rotzak. Een varken. Een profiteur. 

KELLY: Je leek nochtans opgetogen als je hem zag. 

ROBIN: Dat is maar schijn. Ik kan hem toch niet de indruk geven dat ik hem afkeur. Hij 

trouwt wel met mijn moeder, weet je.  

KELLY: Natuurlijk. Dat klopt.  

ROBIN: Maar ik moet wel zeggen, nu moet ik werkelijk opschieten. 

KELLY: Ja, ik ga je kleren halen en dan kan je die meenemen. 

SERGE: (Opent de deur) Zeg, ik vind de droogkast niet.  

KELLY: In de badkamer. 
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SERGE: O, dan kijk ik daar wel even. O ja, deze dame stond voor de voordeur. Ze vroeg 

naar jou. (laat Emma binnen). Ze is van de televisie. Wat heb jij gedaan dat de 

televisie je komt opzoeken. 

KELLY: Hij is de held van het Atomium. 

SERGE: Pardon.  

ROBIN: (begint uitzinnig te lachen) Hahaha. Ja, de held!  

SERGE: (lacht onbegrijpelijk mee) Wat bedoel je? 

ROBIN: (opeens weer ernstig) En nu naar de badkamer, want je moet die droogkast nog 

vinden. (wil hem buiten duwen. Tegen Emma) Wat doe jij hier, nu weer. 

EMMA: (begint te filmen) Mijnheer Schepers… (Robin schermt zijn gezicht af)  de 

uitzending van deze middag hebben een reeks van reacties teweeg gebracht. Is 

het mogelijk om wat meer informatie te krijgen?  

ROBIN: Gaat U toch weg! U verwoest mijn leven. Ik heb niets te zeggen! 

EMMA: Bedoelt u dat uw verloofde de broek draagt. 

SERGE: Gloria? 

ROBIN: (denkt aan Kelly) In excelsis Deo! 

KELLY: Zijn moeder! 

SERGE: Je moeder? 

ROBIN: (loopt ongelukkig rond, zich verschuilend voor de camera, maar probeert toch 

enige invloed te hebben op het gesprek) Je kent mijn moeder toch? 

SERGE: Ja, natuurlijk ken ik die. 

KELLY: Het zou verbazend zijn als je het tegenovergestelde had gezegd. 

SERGE: Maar zeggen dat ze bazig is? 

KELLY: Spreek niet oneerbiedig over haar. Je bent de nagel aan haar doodskist! 

ROBIN: (om de situatie te redden) Ja! 

SERGE: Ik? 

ROBIN: Ja, wees niet oneerbiedig! En heb je trouwens mijn kostuum al gevonden? 

SERGE: Ik heb je smoking al gegeven. 

EMMA: Is dit uw kleermaker?  

KELLY: Neen, hij is van het water. 

SERGE: Van het water? 
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ROBIN: Van over het water! (spreekt met boers accent) Jij bent toch van over ’t water, 

hé! 

SERGE: Neen, dat ben ik niet! 

ROBIN: (Neemt hem ter zijde) Vanuit Gent gezien lig je aan de andere kant van de 

Schelde, begrijp je. Vandaar… over het water! 

SERGE: Ach zo! Ja, dan klopt het natuurlijk. 

EMMA: (tot Serge) Kent U mijnheer Schepers al lang. 

SERGE: Al van toen we beiden nog klein waren. 

KELLY: Al zolang? 

SERGE: We zijn al jaren vrienden van elkaar. 

KELLY: Dat zou jij wel willen. 

SERGE: Wat bedoel je? 

KELLY: ’t Is niet omdat je wat met de moeder hebt dat het je vriend zal worden. 

SERGE: Iets heb met zijn moeder? 

ROBIN: Doe nu niet verbaasd. (neemt Kelly terzijde) Hij wil er niet aan herinnerd 

worden.  

KELLY: Hoezo? Wat een eigenaardige man! En dan wil hij toch dat het huwelijk vandaag 

nog doorgaat? 

EMMA: Gaan jullie vandaag nog trouwen? 

SERGE: Ha, het huwelijk! Ja, daarom dat ik onmiddellijk ben gekomen.  

KELLY: Je moest je schamen. Die arme jongen is helemaal in de war door jou! 

SERGE: Nietes! Ik red zijn leven. Hij heeft het me zelf gezegd. (tegen zichzelf) Alhoewel 

ik eigenlijk nog niet begrijp waarom? 

KELLY: En zijn moeder? Red je die ook misschien? 

ROBIN: (terzijde tegen Kelly) Eigenlijk ben ik de schuld dat hij mijn moeder heeft leren 

kennen. 

SERGE: Wat heb ik nu weer misdaan? 

ROBIN: Niks, niks. Mama houdt heel veel van je. 

SERGE: Dat interesseert me niet. Wat gebeurt er hier? 

KELLY: Hoe durf je. Je mag jezelf gelukkig prijzen dat zijn moeder je graag ziet. Ik zou 

dat nooit doen. Zo’n verslaafde als jij verdient dat niet. 

SERGE: Verslaafde? 
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KELLY: Als ik zijn moeder was dan zei ik straks in de kerk: neen! 

SERGE: Neen? 

ROBIN: Natuurlijk. En maak nu dat je weg bent. 

SERGE: Waar heeft ze het over? 

ROBIN: Je moet er maar niet op letten. Je weet wel… kunstenaars. 

EMMY: Wie trouwt nu eigenlijk? 

KELLY: Zijn moeder!  

SERGE: Gaat je moeder trouwen? 

EMMA: Met wie? 

ROBIN: (roept) Met Stief!!! 

KELLY: (tegen Serge) Weet jij dat dan niet? 

SERGE: Neen, dat is het eerste dat ik er van hoor. 

ROBIN: (tegen Kelly) Neen, hij weet het nog niet. Moeder wilde hem ermee verrassen. 

KELLY: Bedoel je dat zijn mening niet gevraagd wordt. 

SERGE: Ik heb me daar toch niet mee te bemoeien. 

ROBIN: Neen, hij mag zich niet bemoeien. Mijn moeder is heel zelfbewust. 

KELLY: Bedoel je dat je moeder zelf kiest om met die zuiplap te trouwen, zelfs al zou hij 

zelf niet willen. 

ROBIN: Ja, zo zit het in elkaar. Maar laat het nu maar even rusten, wil je. 

EMMA: Dus je moeder gaat trouwen? 

SERGE: Ja, dat is nog eens een verrassing, nietwaar? 

EMMA: Vandaag om vier uur? 

SERGE: Neen, dat zou wel heel… 

KELLY: Ja, vandaag, (met een blik naar Serge) maar de nietsnut waarmee ze trouwt weet 

nog van niks. 

SERGE: (tot Robin) Zeg, je moeder heeft de kolder in de kop gekregen, zeker. 

ROBIN: (Kwaad) Ja, die is helemaal gek geworden. (Duwt Serge naar de gang, Serge 

sputtert tegen) En ga jij nu eens eindelijk eens kijken of ik niet in de badkamer 

ben? 

SERGE: Wil je me weg? 

ROBIN: Voorlopig. Ik kan je nu missen als de pest. 

SERGE: Is dat mijn beloning omdat ik je smoking heb gebracht? (af) 
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ROBIN: (roept hem na) Serge…? 

KELLY: Serge? 

ROBIN: Ja, hij is nogal lichtgeraakt. 

KELLY: Hij heet Steve? 

ROBIN: Ja, natuurlijk. 

KELLY: Maar je zei:‘Serge’. 

ROBIN: Ik? 

KELLY: Ja, jij. 

ROBIN: Nee. 

KELLY: Jawel. 

ROBIN: Nee… Ik zei ‘cherche’. 

KELLY: En waarom zei je dat dan. 

ROBIN: Dat is Frans. 

KELLY: Ja, Frans voor ‘zoek’. 

ROBIN: (inval) Wel ja, hij moest mij zoeken. Ik zei het hem in het Frans. 

KELLY: En waarom? 

ROBIN: Omdat hij eigenlijk een fransman is.  

KELLY: Dat zou je niet zeggen. 

ROBIN: Neen, hij heeft gestudeerd in West-Vlaanderen om het accent te verleren. 

EMMA: Dus tijdens de huwelijksmis gaat U een nieuwe stunt uithalen? 

ROBIN: Bent u er nog? Wat wil je van mij? Ik ga helemaal niks meer uithalen. Als ik hier 

nog iets wil uithalen, zal het mijn geweer zijn om u hier buiten te jagen. 

EMMA: Ik probeer alleen maar mijn werk te doen. 

ROBIN: Is dat jouw werk, mensen op televisie brengen die er niet om vragen. 

EMMA: De vraag is nog maar wie niet op de buis wil komen. De meeste mensen zijn 

maar al te blij dat ze op de televisie te zien zijn. Zeker mensen die moeten leven 

van de publiciteit, zoals stuntmannen. 

ROBIN: Maar ik ben helemaal geen stuntman. 

EMMA: Neen? 

ROBIN: Neen. Ik ben een gewone jongen, met een gewone job, met een gewoon lief en 

die gewoon wil trouwen. 

KELLY: Vind je niet dat je wat snel van stapel loopt? 
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ROBIN: (beseft opeens haar aanwezigheid) Ooit. Maar niet te snel. Misschien moet ik 

daar maar eens goed over nadenken. 

KELLY: Je was toch wel van plan me te vragen. Niet zoals je moeder, hoop ik? 

ROBIN: Neen, neen, ik wil je helemaal niks vragen. 

KELLY: Hoe, eerst wil je trouwen en nu wil je helemaal niet meer. 

EMMA: Gaat U deze relatie stopzetten? 

ROBIN: Ik wil helemaal niets stopzetten. Gaat u toch iets drinken. Hier, pak aan (geeft 

geld) gaat u zich iets te drinken halen. 

EMMA: Maar… 

ROBIN: Niks te maren. En blijf er maar zolang je wil. Je moet niet terugkomen (hij duwt 

ze buiten).  

KELLY: En hoe zit dat nu met ons? 

ROBIN: Ons? Wel, ik zal er over nadenken.  

KELLY: Daarnet was je toch wel zeker. 

ROBIN: Ik zal je vanavond zeggen of ik met je wil trouwen. 

KELLY: Kom je dan vanavond nog terug? 

ROBIN: Ik zal nog zien. 

KELLY: (Vliegt rond zijn nek) Je bent wel een gekkerd. Eerst wil je trouwen en dan wil je 

er nog eens over nadenken. 

ROBIN: (weert haar af) Ja ja, ik ben voor onthouding voor het huwelijk. 

KELLY: Dat zou je gisteren niet gezegd hebben. 

ROBIN: Gisteren? O dat. Seks hoort daar niet bij. 

KELLY: Kom, laat ons dat dan nog eens overdoen. 

ROBIN: Neen, met al die mensen in huis. 

KELLY: We sturen ze weg. 

ROBIN: Dat kan je niet doen, dat is niet gastvrij. Trouwens, ik moet zo vlug mogelijk 

vertrekken. (Serge komt op) 

SERGE: Ik ben in de badkamer gaan kijken en je was er niet. 

ROBIN: Kelly, ga eens kijken of hij gelijk heeft. 

KELLY: Wil je me weg? 

ROBIN: Neen! Is het dan zoveel gevraagd om even te kijken of mijn kleren nog niet 

droog zijn. 
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KELLY: Soms kan ik je niet volgen. Dan wil je, dan wil je weer niet. (af naar keuken) 

ROBIN: Serge, we moeten hier weg (begint zijn smoking aan te trekken) 

SERGE: Wat is hier aan de hand, Robin? Wat was dat allemaal over je moeder? 

ROBIN: Niet op letten. Ik moest wel iets zeggen.  

SERGE: Daar neem ik geen genoegen mee. Wat is hier aan de hand? Je doet zo 

abnormaal. 

ROBIN: Je zou me toch niet geloven. 

SERGE: Ik ben toch je vriend. Waarom probeer je het niet? 

ROBIN: Wat proberen? Kijk, ik weet het ook allemaal niet meer. Ergens heb ik een gat 

van een paar dagen en ik weet niet eens meer wat er is gebeurd.  

SERGE: Ongelooflijk. Je hebt geheugenverlies of zoiets?  

ROBIN: Inderdaad 

SERGE: Maar je weet wie je bent en je kent die artieste toch ook? Hoe kan dat dan? 

ROBIN: Sommige dingen herinner ik me dan weer wel. En dingen die verder dan drie 

dagen liggen zijn ook geen probleem. 

SERGE: Volgens mij klopt je verhaal niet helemaal, want soms reageert die dame nogal 

erg bizar en jij spreekt het niet tegen. 

ROBIN: Ja, zie je. Soms moest ik me uit netelige situaties redden en heb ik bepaalde 

dingen moeten aanpassen.  

SERGE: Ach zo en wat doe jij hier eigenlijk. 

ROBIN: Ik ben niet zeker, maar blijkbaar ben ik hier blijven slapen. 

SERGE: Neen, je hebt toch niet… 

ROBIN: Neen, neen, wees maar niet bang. Alles is in orde. Ik had teveel gedronken en 

zodoende heeft ze me hier op de sofa laten slapen.  

SERGE: En waarom zit ze altijd over je moeder te praten en zegt ze dan dat ik me niet 

gedraag. 

ROBIN: Omdat ik heb verteld dat jij familie bent. 

SERGE: Wat? 

ROBIN: Het spijt me. Ik moest wat zeggen. 

SERGE: En wie ben ik dan wel? Toch niet je vader? 

ROBIN: Neen, Mijn stief… stiefbroer. 

SERGE: En waarom zei je niet dat ik je vriend was? 
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ROBIN: Het spijt me, zei ik. Speel het spelletje nu maar mee.  

SERGE: Waarom kunnen we niet bij de waarheid blijven. 

ROBIN: Omdat ik er nu mee begonnen ben. Ik moest toch uitleggen waarom jij hier 

komt.  

SERGE: Waarom dan? 

ROBIN: Het is niet eenvoudig. Kijk, het is als volgt: ik was zat en ben van het Atomium 

gesprongen.  

SERGE: Wat zeg je? 

ROBIN: Ik zweer je dat het waar is. 

SERGE: Hoezo? Hoe kan dat nu. 

ROBIN: Gewoon ik klom erop en sprong eraf.  

SERGE: Ben je gek? 

ROBIN: Het lijkt er wel op.  

SERGE: Nu ga je toch werkelijk te ver. Ik kan tegen een grapje, maar dit is geen grap 

meer. 

ROBIN: Het is geen grap. 

SERGE: Je wil me laten geloven dat je van het Atomium sprong? Ben je op je hoofd 

gevallen? 

ROBIN: Inderdaad. 

SERGE: Juist. Inderdaad. Je bent op je hoofd gevallen. Weet je wel hoe hoog het is.? 

ROBIN: Serge, ik zeg je dat ik er van afgesprongen ben. 

SERGE: En je hebt je vleugels uitgeslagen en bent weggevlogen, zeker. Als je dat had 

gedaan, was je hier niet meer.  

ROBIN: Het was Benji. 

SERGE: Wat zeg je? 

ROBIN: Het was Benji. 

SERGE: Wie is dat nu weer? 

ROBIN: Benji. Benji-springen. 

SERGE: Hoe? Dus niet van het Atomium? 

ROBIN: Jawel. Spreek ik chinees of wat? 

SERGE: Daar lijkt het wel op. Benji of het Atomium, het is allemaal chinees voor me. 
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ROBIN: Vergeet Atomium, weet je. Het belangrijkste is dat ik op mijn kop ben gevallen 

en dingen vergeet. Eén van de dingen die ik ben vergeten is dat ik vandaag trouw 

met Gloria. 

SERGE: Dat is toch geen probleem. Dan vertrekken we meteen en dan kom je toch nog 

op tijd.  

KELLY: (op) Je kleren zijn bijna droog. Ho, je hebt al andere dingen aangetrokken, zie ik. 

ROBIN: Ja, ik kan niet langer wachten. 

KELLY: (Tegen Serge) En moet jij geen smoking aan? 

SERGE: Neen, waarom? 

KELLY: Voor het huwelijk. 

ROBIN:  Ja, voor het huwelijk! 

SERGE: Ach ja, ik was het bijna vergeten. 

KELLY: Vergeten, hoe kan je zoiets vergeten. 

ROBIN: Ja, hoe kan je dat. 

SERGE: Ja, hoe kan ik dat, hé broer. 

KELLY: Zit je er zoveel mee in. 

ROBIN: Neen, neen, hij is er wel mee bezig. Maar hij is een beetje zenuwachtig. Hij wil 

er niet aan herinnerd worden.  

SERGE: Neen? 

ROBIN: (schreeuwt) Neen! 

SERGE: Neen, natuurlijk niet. Ik zei nog juist tegen mijn broer, herinner me er niet aan. 

KELLY: Wacht je broer buiten? 

SERGE: Neen, hij moet mee in de kerk. 

KELLY: Hoeveel broers heb je? 

SERGE: Eén. 

ROBIN: (tegelijk) Twee. (Ze bekijken elkaar en zeggen dan) 

SERGE: Twee 

ROBIN: (Tegelijk) Eén. (Gaat alleen verder) Eén echte en één stief. 

SERGE: Juist. 

KELLY: En gaan die allemaal mee in de suite? 

SERGE: Natuurlijk moet ik in de suite. 

KELLY: Dat zou er nog aan mankeren, dat jij niet in de suite zou willen lopen. 
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SERGE: (kwaad) Hij heeft het me wel mooi moeten vragen. 

KELLY: Van de meest weerzinwekkende mensen die ik ken ben jij wel de ergste, Steve. 

SERGE: (kwaad) Wat heb ik jou misdaan? 

ROBIN: (die de bui ziet hangen, tegen Kelly) Kom, wees nu even sociaal en maak nu 

geen ruzie. 

KELLY: Als jij mij ooit ten huwelijk zou vragen, zou je wel wat meer moeite moeten 

doen. 

SERGE: Ik wil jou helemaal niet ten huwelijk vragen. 

KELLY: Dat zou er nog moeten bijkomen. 

ROBIN: Komaan, Serge, het is toch een mooie vrouw? 

KELLY: Zeg, wil je me al aan hem verpatsen. 

ROBIN: Neen, maar je begrijpt met dat huwelijk… Je weet dat ik er tegen ben. 

SERGE: Hoe? Ben jij tegen dat huwelijk? 

ROBIN: Neen, dat bedoel ik niet. 

KELLY: Ja, hij is ertegen. (tegen Robin) Je moet hem maar eens de waarheid zeggen. 

ROBIN: (Panisch) Nee! 

KELLY: (tegen Serge) En je mag ook iets doen aan dat alcoholisme, weet je? 

SERGE: Wat? 

ROBIN:  Ja, wat heb je al gedronken vandaag? 

SERGE: Ik? De vraag is wat jij allemaal hebt gedronken, kerel. 

KELLY: Ja, ontkennen en de schuld aan een ander geven. Je bent ten dode opgeschreven, 

vriend. 

SERGE: Wat bazel je toch? 

ROBIN: Kom, zeg nu eens wat je vandaag al allemaal gedronken hebt? (knipoogt naar 

Serge) 

SERGE: (Denkt het te begrijpen) Oh, dat bedoel je… Vijftien duvels en een fles Whisky. 

ROBIN: (In wanhoop) Neen! 

KELLY: En is dat normaal, denk je. 

SERGE: Wat is normaal, hé! 

ROBIN: Neen, spreek de waarheid. 

KELLY: Ja, spreek de waarheid. Hoeveel waren het er echt? 

SERGE: (knipoogt naar Robin) Ja, het kunnen er meer geweest zijn. dertig of zo. 
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ROBIN: Neen, Serge, je moet de waarheid spreken. Hoe wil je dat ik je hier uit haal. 

KELLY: Hoe Serge? Jij bent toch Steve? 

SERGE: Ja, ik ben stief, dat klopt. 

ROBIN: Zeg nu hoeveel je echt hebt gedronken! 

SERGE: Je weet toch dat ik enkel cola drink. 

ROBIN: (met zucht van verlichting) Eindelijk! 

KELLY: Is dat wel de goede aanpak, Robin?  

ROBIN: (probeert er zich uit te praten) Het is een soort therapie, zie je. Ik heb het eens 

gehoord van een psychiater.  

SERGE: Wat zeg je nu? 

KELLY: Zijn psychiater? 

ROBIN: Ja. 

SERGE: Ik heb geen psychiater. 

ROBIN: (knipoogt) Ja, die heb je wel.  

SERGE: O ja, nu herinner ik het me weer. 

ROBIN: Goed zo, Serge. 

KELLY: Serge? 

SERGE : Ja. Ik ben de stief. 

KELLY: (verward) Ik blijf het steeds verkeerd begrijpen. (De bel gaat) Ik ga wel. En doe 

iets aan je drankprobleem, Steve, want je verwoest het leven van de anderen. (af) 

SERGE: Door cola te drinken? Zeg wat is het nu: heb ik een drankprobleem of niet? 

ROBIN: Neen, neen en nog eens neen. Als ze je wat vragen heb je geen drankprobleem. 

Ben je klaar. Ik wil hier weg. Ik wil zo vlug mogelijk naar Gloria. We moeten 

deze zaak zo vlug mogelijk afhandelen. Stel dat men mij moet komen zoeken, of 

dat het allemaal uitkomt. 

SERGE: Wat uitkomt? 

ROBIN: Wel, dat ik hier met haar heb gesla… (begrijpt dat hij zich bijna versproken had) 

sla… sla… 

SERGE: Geslapen? 

ROBIN: Neen. Sla… 

SERGE: Sla eten. 

ROBIN: Juist ja. 



Vergeet het Atomium! - Gie Beullens 

 

43 

SERGE: Wat heb je toch. 

ROBIN: Ja, ik kom niet zo goed meer uit mijn woorden. Dat komt van die slag op mijn 

hoofd, toen ik van het Atomium afsprong. 

SERGE: Van het Atomium? 

ROBIN: Ja, ik heb het je toch verteld.  

SERGE: Ik dacht dat je er ging Benji-springen. 

ROBIN: Dat is toch ook springen. 

SERGE: Ja, maar…  

ROBIN: Vergeet het Atomium, wil je. Ben je hier met de auto? 

SERGE: Ja, natuurlijk. 

ROBIN: Kom, dan zijn we weg. 

SERGE: Moeten we niet op die mevrouw wachten? 

ROBIN: Op Kelly? Neen, we zijn weg. 

KELLY: (op) Die journaliste is er weer. Ze vraagt of ze jou nog eens mag interviewen. Ze 

zegt dat ze niet weg gaat voor ze je heeft gesproken. 

ROBIN: Ik ga me verstoppen in het toilet. Zeg tegen dat schepsel dat ik geen interview 

meer geef. (duwt Kelly de gang in. Tot Serge) Ruim jij alles hier nu maar wat  

op. Als ze weg is gaan wij hier weg. (Gaat af.)  

 (Serge begint een paar dingen op te ruimen en Emma sluipt binnen, ze kijkt nog 

in de gang of Kelly haar niet ziet.) 

SERGE: (naar Emma) Hoe ben jij hier binnen geraakt? 

EMMA: Toen ze naar hier is gekomen, ben ik de keuken in geslopen. ( Ze is nu bij Serge 

en geeft hem een kus). O, wat ben ik blij even met jou alleen te zijn.  

SERGE: Hoe is het tot nu toe verlopen? 

EMMA: Dat valt best mee. Die montage maken was het moeilijkste, het was een race 

tegen de tijd. 

SERGE: (Gaat naar de videorecorder en haalt er een casette uit) Hier, steek dit maar weg. 

(Emma steekt casette weg). Kom, geef me nog een kus voor ze terug zijn. (Ze 

staan bij elkaar en geven elkaar een kus) 

 DOEK - PAUZE 
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2e bedrijf 

 

 (De scène gaat verder. Emma en Serge staan te kussen. Kelly en Robin komen 

terug op. Emma en Serge laten elkaar onmiddellijk los. De anderen hebben het 

niet gezien) 

EMMA: (neemt de camera weer vast) En weer zijn we in het appartement van de heer 

Robin Schepers. De man die steeds van hoge gebouwen afspringt. 

ROBIN: (probeert zich weer te verstoppen, deze keer achter Serge) Ik dacht dat je zei dat 

ze weer weg was.  

KELLY: Ze stond niet meer aan de deur als ik terugkwam. 

ROBIN: Kan je mij nu niet gewoon met rust laten.  

SERGE: Geef toch dat interview, dan is ze zo weer weg. (Bel gaat weer)  

KELLY: Het is hier vandaag wel de zoete inval (af).  

SERGE: (tegen Emma) En maak het een beetje kort. 

EMMA: Wie was u ook alweer?  

SERGE: Ik ben zijn broer. (draait zich om naar Robin) Waarom zegt zij dat ze in jouw 

appartement zit. 

ROBIN: Weet ik veel, ze zegt zoveel. 

EMMA: Is dat dan niet je appartement? En de buurvrouw zei me nog net dat je al bij haar 

op het balkon bent gesprongen. 

SERGE: Benji? 

ROBIN: Heb jij niks anders te doen dan mensen lastige vragen te stellen? Ze zei toch 

niets over mijn striptease? 

SERGE: Doe je hier een striptease voor de buren? 

EMMA: Ze zei alleen iets van een hond! 

ROBIN: (tot Serge) Neen, ik laat haar hond uit! 

EMMA: Dat je er op gesprongen bent. 

SERGE: Robin, is dit wat ik denk dat het is? 

ROBIN: Hoe kan ik denken wat jij denkt dat het is. 

SERGE: Je kan heel goed bedenken wat ik denk dat jij zit te denken dat het is. 

ROBIN: Stop dan met denken. 

EMMA: Waar hebben jullie het precies over? 
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ROBIN: Bemoei je er niet mee (ziet de camera en steekt zich weer weg) en ga weg! 

EMMA: Het schijnt dat u zeer geliefd bent in deze wijk. U entertaint ze nogal heb ik 

vernomen. 

SERGE:  En ik dacht dat je alles vergeten was. 

EMMA: Misschien wil hij wel vergeten. Hij stond namelijk poedel… 

ROBIN: (onderbreekt haar) Neen, neen… ik herinner me alles weer. De poedel en alles. 

SERGE: Ik wist niet dat je zo van honden houdt. Je mag de volgende keer onze 

Dobberman uitlaten. 

ROBIN: Ik wil je Dobberman niet uitlaten.  

EMMA: En weet u het ook nog van die obsceniteiten? 

SERGE: Met die poedel!!!! 

EMMA: Neen, de buurman… 

SERGE: Wat????? 

EMMA: Neen, de buurman heeft gezegd dat hij geshockeerd was door de obsceniteit. 

SERGE: Omdat hij op de poedel had gezeten. 

ROBIN: Neen, ik zal het je uitleggen. 

SERGE: Graag? 

ROBIN: De buurman was een beetje kwaad omdat ik op zijn hond was gesprongen. 

Daarom heb ik hem wat obsceniteiten naar het hoofd geslingerd. 

EMMA: Er is inderdaad met het één en ander geslingerd. 

SERGE: Hoezo? 

ROBIN: Met planten. Slingerplanten. Er is niks gebeurd. Ik zweer het. En maak nu dat je 

wegkomt. 

KELLY: (op) Er is iemand die zegt dat ze even binnenspringt. Ze kent jou, beweert ze. 

ROBIN: Neen, niet nog iemand van de televisie of de pers. 

SERGE: Je hebt tegenwoordig al van veel gesprongen, vind ik? Van het balkon, van het 

Atomium, op de poedel. 

ROBIN: Ja, spring is in the air (Serge springt) 

KELLY: En op die Mechelaar! 

SERGE: Op een man? 

EMMA: En naakt. 

SERGE: Naakt? 
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KELLY: Neen, een hond. 

SERGE: Robin? 

ROBIN: (helemaal gek) Moeder! 

MOEDER:  (op) Ja, jongen? 

ROBIN: (verbazing) Moeder? 

MOEDER: Ja? 

ROBIN: (idem) Moeder? 

KELLY: Je valt in herhaling. 

EMMA:  Is dit je moeder? 

KELLY: Is dat je moeder? 

SERGE: Zeg dan toch ja, kerel. 

KELLY: (tot Serge) Moet jij haar geen goedendag zeggen. 

SERGE: Ja, waarom niet. Dag. 

KELLY: Hoe is het mogelijk. 

EMMA: (tegen de moeder) Dus u trouwt vandaag. 

MOEDER: Neen! 

KELLY: (wijst naar Serge) En hij ook! 

SERGE: Nietwaar. 

MOEDER: Hij trouwt vandaag. 

KELLY: Nietwaar. 

ROBIN: Stop. Ja, ik trouw vandaag. (Kijkt naar Kelly, die zeer verbaast reageert) Wil je 

dat? 

KELLY: O, ik… 

MOEDER: Moet je haar om een toestemming vragen? 

KELLY: Ik weet wel dat dat niet de gewoonte is in jullie familie, maar hier wordt dat nog 

zo gedaan. 

SERGE: Ze hebben hier nog meer rare gewoonten.  

KELLY: Dat moet jij zeggen. Jij geeft haar niet eens een kus. 

SERGE: Zeg, ’t is ZIJN moeder. 

ROBIN: Stop, iedereen. We gaan hier niet kibbelen. Kelly, mijn moeder wil graag een 

koffie.  

MOEDER: Neen, doe geen moeite? 
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ROBIN: Jawel, jij wil een koffie. Koffie is goed voor je. 

MOEDER: Dat is niet zo. Het is slecht voor mijn bloeddruk. 

ROBIN: Ze heeft decafeïne! (tegen Kelly) Maak je even een kopje! 

KELLY: Kom Steve, ga jij even mee. Ik heb de indruk dat hij met je vrouw wil spreken. 

(Serge beweegt niet) Zeg, ben je doof ook nog. Je ziet wat drank kan aanrichten. 

MOEDER: Heeft Serge een drankprobleem.  

KELLY: Ja, wist je dat niet. (begrijpt haar fout) O sorry, je kan de trouw nog uitstellen, 

weet je. Zolang het woord ‘ja’ nog niet is gevallen, kan je alles nog afblazen. 

MOEDER: Dat lijkt me geen goed idee. 

EMMA: Ik kan niet meer volgen, wie gaat er nu trouwen. 

ROBIN: Stop! Ga jij ook maar koffie zetten. 

KELLY : Kom Steve, die koffie zal je goed doen. (trekt hem bij zijn arm mee. Af) 

ROBIN: Ma, wat kom jij hier doen. 

MOEDER: Je weet hoe ongerust ik ben. Ik kreeg je telefoontje en dan dat van Gloria en ik 

dacht: wat gebeurt er toch allemaal.  

ROBIN: Wat! Heeft Gloria jou gecontacteerd? 

MOEDER: Wie is dat meisje? 

ROBIN: O, die. 

EMMA: Die woont hier. 

ROBIN: (tot Emma) Wat doe jij hier nog. 

MOEDER: En wat doe jij hier? 

ROBIN: Wel… ik euh… ik ben bij haar op bezoek. 

EMMA: En ook soms bij de buren. 

ROBIN: (Tot Emma) Kan je hen niet gaan interviewen. 

MOEDER: (Over Kelly) Ken je haar? 

ROBIN: Ja… nee, eigenlijk niet. 

MOEDER: Wat kom je hier dan doen?  

ROBIN: Wel, zie je… ik… 

EMMA: Van het balkon springen. (Robin kijkt zeer kwaad naar Emma) 

MOEDER: Het is toch je minnares niet? 

ROBIN: Neen, natuurlijk niet.  

MOEDER: Wie is het dan? 
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ROBIN: Het lief van Serge! 

MOEDER: O, ik dacht even dat je iets met haar had. 

EMMA: Dat dacht ik ook! 

ROBIN:  (lacht overdreven) Hahahaha! 

MOEDER: ’t Zou toch kunnen? 

EMMA: Absoluut. 

ROBIN: Neen, dat zou niet kunnen. Ze is mijn stijl niet. 

MOEDER: Toch een mooie jonge vrouw. 

EMMA: Of heb je liever een scheper. 

ROBIN: (bedoelt Emma) Ze overdrijft! 

MOEDER: (bedoelt Kelly) Die indruk heb ik ook wel. 

ROBIN: Ja, ze drijft steeds over… Ik bedoel ze overdrijft. Maar je hebt me nog niet 

geantwoord. 

MOEDER:  Waarover? 

ROBIN: Waarom je hier bent? 

EMMA: Ja, moet U niet in de kerk zijn.  

MOEDER: Ik ga er zo dadelijk naartoe, maar ik had de indruk dat er iets mis met je was. 

EMMA: Er is wel degelijk iets mis met hem. 

MOEDER: O ja? 

ROBIN: Luister niet naar haar. Ze is van de televisie. 

EMMA: Hij zal straks van de kerktoren springen. 

MOEDER: (tot Emma) Ben je op je hoofd gevallen.  

EMMA: Neen, hij! 

MOEDER: (Tegen Robin) Dat is toch niet zo, jij gaat dat toch niet echt doen. 

ROBIN: Neen, zij is gek. Zij zit onder de pillen. 

EMMA: Hij heeft het zelf toegegeven. 

ROBIN: (tot zijn moeder) Je moet er niet naar luisteren, ze is van de televisie. 

MOEDER: Zijn ze daar dan allemaal gek? 

ROBIN: Moet je dat nog vragen? Heb je al gezien wie daar allemaal werkt?  

EMMA: …En ik neem geen enkele pil. 

ROBIN: (een beetje terzijde) Ze wil kinderen, maar is niet getrouwd, daardoor is ze de 

pedalen kwijt. 
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MOEDER: Het arme schepsel. 

EMMA: (tegen Robin) Is het een verrassing, of zo? 

ROBIN: Neen! (tegen moeder) Maar het is ook niet zo. Vergeet het, wil je. We moeten 

ons haasten. Anders komen we te laat in de kerk. (duwt haar richting deur) 

EMMA:  Hoe laat ga je springen? 

MOEDER: Waarom heeft ze het toch altijd over springen. 

ROBIN: Weet ik veel? 

EMMA: Zoals van het Atomium… 

MOEDER: Het Atomium? 

ROBIN: (tegen Emma) Vergeet het Atomium, wil je. 

MOEDER: Het Atomium vergeten? 

ROBIN: Ja. Vergeten… Ik was het Atomium vergeten. 

MOEDER: Robin, wat is hier allemaal aan de hand? 

ROBIN: Ik weet niet. Ga even kijken in de keuken… 

MOEDER: Wat? 

ROBIN: …of er daar iets aan de hand is.  

MOEDER: Maar… 

ROBIN: En neem die geschifte journaliste ook maar mee… 

MOEDER: Maar… 

EMMA: Ja, kom maar mee. Ik zal het je allemaal uitleggen over het Atomium. 

ROBIN: (bedenkt zich vlug) Neen!!! ’t Is toch maar beter dat zij hier blijft. 

EMMA: En het Atomium dan? 

ROBIN: Ze weet al alles. Ze kent het Atomium. Zij heeft de wereldtentoonstelling 

meegemaakt. 

MOEDER: Ja, dat is zo! 

ROBIN: Zie je wel. 

EMMA: Maar weet ze dat van je... 

ROBIN: (snel) Ja ja, ze weet alles.  Nietwaar, moeder. 

MOEDER: Ja ja. Ik weet alles van het Atomium. 

ROBIN: Zie je wel. Vooruit nu, naar de keuken. Ga het daar even vertellen. 

MOEDER: Maar waarom wil je nu toch dat ik met alle geweld naar de keuken zou gaan. 

ROBIN: Omdat… omdat je Serge voor me moet gaan halen.  
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MOEDER: Waarom? 

ROBIN: Omdat…. Omdat… hij mijn getuige is en ik hem moet informeren. 

MOEDER: Informeren? 

ROBIN: Over wanneer hij de ringen uit zijn zak moet halen. (duwt haar in de gang) 

EMMA:  U heeft een zeer aparte relatie met uw moeder!? 

ROBIN: Ja, zo zie je maar wat er van komt. 

EMMA: Is die relatie de bron van al uw frustraties? 

ROBIN: Dat is wel duidelijk. 

EMMA: Is het een oedipuscomplex? Een verdrongen homofilie? 

ROBIN: ’t Zal gaan, ja? 

 EMMA: Bent U een homo, mijnheer Schepers. 

ROBIN: Neen en ik ben niet van plan er één te worden. 

EMMA: U kan het mij gerust zeggen, weet U. Ik zal er geen melding van maken.  

SERGE:  (komt op) Wat is er? 

ROBIN: Ik zeg je dat ik er geen ben. 

SERGE: Wat niet bent? 

EMMA: Een homo. Wist U dat hij een probleem heeft met zijn moeder? 

SERGE:  Het lijkt wel of de hele wereld een probleem heeft met zijn moeder? 

EMMA: Wat bedoel je? 

SERGE: Die Kelly zit maar tegen je moeder te zeggen dat haar laatste uur geslagen is als 

ze niet van haar man weggaat. 

EMMA: Haha, de zoon zit in een scheidingsprocedure. 

ROBIN: Neen, helemaal niet. Het is een misverstand. Kelly zegt dat omdat ik haar dat 

heb verteld. 

EMMA: Ga jij je moeder van kant maken? 

ROBIN: (tot Emma) En hou jij nu eens je wafel. Ik ga mijn moeder niet van kant maken. 

Ik hou van haar. Ik heb een fantastische relatie met haar. 

EMMA: (begrijpt het verkeerd) Een relatie met je moeder? 

ROBIN: (Van geen kwaad bewust) Ja. 

EMMA: Dit is iets voor Jambers. 

MOEDER: (op, tot Robin) Waar heeft die Kelly het toch over. 

ROBIN: Ik zou het niet weten? 



Vergeet het Atomium! - Gie Beullens 

 

51 

EMMA: Mevrouw Schepers, wat kan U ons nog vertellen over uw intieme relatie met uw 

zoon. 

MOEDER: Het is gewoon fantastisch. Ik weet dat je dat ook wel zou willen. Zal ik voor jou 

iemand uitzoeken? 

EMMA: Neen, dank je. Ik zoek wel iemand van mijn eigen leeftijd. 

MOEDER: O, maar dat leeftijdsverschil is geen hinder in onze relatie. Er is helemaal geen 

generatiekloof. Dat u niet denkt…. 

ROBIN: Laat ze maar denken. Wat bedoelde je met wat je zonet zei? 

MOEDER: Ze wil dat ik een relatie zou verbreken met Steve. Waarom herhaalt ze dat toch 

altijd? Ik ken geen Steve. 

ROBIN: Je moet het haar niet kwalijk nemen, ze is een beetje in de war. Ze denkt dat jij 

iets hebt met Serge. 

MOEDER: Waarom denkt ze dat ik iets heb met hem? 

SERGE: Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. 

ROBIN: Ze is namelijk zijn verloofde en is heel jaloers. 

SERGE: Nietwaar. 

ROBIN: (doet teken dat hij moet toegeven) Jawel. 

SERGE: Nietes. 

MOEDER: Luister Serge, het kan zijn dat je dat niet wil zien, maar hij heeft gelijk. Ik vind 

haar ook jaloers. 

SERGE: Jaloers is ze misschien wel… 

ROBIN: Dat is het minste dat je kan zeggen van je verloofde. 

SERGE: Maar het is niet…. 

ROBIN: … Netjes om dat te zeggen? Dat klopt, maar dat kan geen kwaad als het JOUW 

VERLOOFDE is. 

MOEDER: Neen, dat kan geen kwaad. 

SERGE: Maar het is mijn… 

ROBIN: …Schuld niet? Neen, niemand zegt dat. (Hij knijpt Serge) 

SERGE: Aai… O ja, nu begrijp ik het. 

MOEDER: Neen, niemand zegt dat. 

SERGE: Gelukkig dat MIJN verloofde zo jaloers is. 

EMMA: Hoezo? 
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ROBIN: Je bedoelt dat je blij bent dat ze zo goed begrepen wordt. 

SERGE: Inderdaad! 

MOEDER: Dus Kelly is jouw vriendinnetje, Serge. Dat is ook de eerste keer dat we ze te 

zien krijgen. 

EMMA: (Serieus tot Serge) Daar is toch niets van waar, hoop ik? 

SERGE: (wil geen probleem met haar) Neen, het is niet waar. 

MOEDER: Dus toch niet? 

ROBIN: Jawel, maar het is niet de eerste keer dat we haar zien. 

MOEDER: Maar ik heb haar nog nooit gezien. 

ROBIN: Maar ik wel, dus WE hebben haar al wel gezien. 

EMMA: Serge? 

SERGE: Ja, hij heeft haar al wel gezien. 

ROBIN: Zo zie je maar weer hoe U die dingen verkeerd hebt ingeschat. 

EMMA: Maar dit is toch haar appartement? 

ROBIN: Ja. 

EMMA: En het zijn haar buren? 

ROBIN: Dat is vanzelfsprekend. 

EMMA: En jij stond toch op het balkon te zwaaien…. 

ROBIN: (snel) …ja ja ja. Ik stond op dit balkon nog te zwaaien. (de bel gaat) Weet je wat, 

ga eens opendoen.  

EMMA: Maar… 

ROBIN: Niks te maren, er wil iemand binnenkomen. (Emma af) 

MOEDER: Wel, wel, dat is nu groot nieuws en is het al lang aan. 

ROBIN: Ja. 

SERGE: (gelijktijdig) Neen. (ze bekijken elkaar) Ja 

ROBIN: (gelijktijdig) Neen. (gaat alleen verder) Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. 

MOEDER: Hoe lang ken je ze al. 

SERGE: Wel…. Lang…, enfin kort. 

ROBIN: Te kort. Maar lang genoeg. 

SERGE: Ja. Ik ken ze al zolang als… (Gloria komt de kamer binnen, gevolgd door Emma. 

Serge merkt dit op, maar Robin is zich van geen kwaad bewust) Gloria. 

ROBIN: Ja, zolang als Gloria. Ze zijn vriendinnen. 
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GLORIA: Wie is mijn vriendin? 

ROBIN: (Schrikt) Gloria! 

MOEDER: Gloria liefje, wat doe jij hier. 

ROBIN: Ja, wat doe jij hier. 

MOEDER: Binnen een uur is er het huwelijk. 

ROBIN: Jij moet hier weg! 

GLORIA: Pardon? 

ROBIN: Ja, hebben ze je niet gezegd dat we een afspraak hebben in de kerk om vier uur. 

EMMA: Zal zij ook de diepte inspringen. 

GLORIA: De diepte. Is dat wat jij ons huwelijk noemt?  

ROBIN: Let maar niet op de die (doet teken aan Gloria dat Emma gek is). Hoe… hoe… 

hoe… 

GLORIA: Imiteer je een uil of zo? 

ROBIN: Neen, hoe kom je hier terecht. 

GLORIA: Met mijn auto. 

ROBIN: Ik bedoel: waarom ben je hier? 

GLORIA: Ik was ongerust toen ik hoorde dat je niet op tijd zou geraken en ik dacht dat er 

misschien iets mis was. Die vrouwenstem… 

ROBIN: Maar hoe kende je dit adres? 

MOEDER: Ik vertelde haar dat je hier was.  

ROBIN: (kwaad) O mama, als ik jou niet had, dan was mijn leven niet half zo spannend. 

EMMA (tot moeder) Zo gezond is jullie relatie blijkbaar toch niet. 

MOEDER: Je weet niet wat je mist. 

ROBIN: (roept tegen Emma) En jij, maak dat je weg bent. 

GLORIA: Wie is die vrouw? 

ROBIN: Niemand. Wat kom jij hier doen? 

GLORIA: Niemand? Je bedriegt me toch niet met een andere? 

ROBIN: Neen, neen, helemaal niet. Zie je hier een andere? 

GLORIA: (wijst naar Emma) Zij! 

ROBIN: Ja, maar zij is onbelangrijk. Mijn moeder is er ook. En ik heb iets met mijn 

moeder? 

EMMA: Ja, het is onvoorstelbaar. 
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GLORIA: Wat? 

ROBIN: Ben je gek? Waarom vertel je zo’n onzin. 

EMMA: Jullie hebben het zelf toegegeven. 

GLORIA: Wat? 

ROBIN: Niet op letten. Ze is van de televisie. 

GLORIA: Televisie? Wat heeft de televisie met jou te maken? 

ROBIN: Niks! Ik weet ook niet wat ze hier komt doen. 

EMMA: Maar…? Hebben jullie dan geen relatie? 

ROBIN: (tegen zijn moeder) Zie je dat ze ergens een vijs los heeft. Kom, juffrouw, ga 

even een luchtje scheppen. 

MOEDER: Ik ga even met je mee. (Tot Robin) Ik zorg er wel voor dat ze niet van het balkon 

springt. (ze neemt Emma mee af op het balkon) 

GLORIA: Ik was zo bang dat er iemand anders was. 

ROBIN: Nee, nee, nu kan je het met je eigen ogen zien. Alles is in orde. 

GLORIA: Ja, het spijt me. Ik heb me vergist. 

ROBIN: (speelt geraakt) Hoe heb je aan mij durven twijfelen? Zo zie je maar weer. 

GLORIA: Ja, ik ben blij dat ik het nu met mijn eigen ogen gezien heb. 

ROBIN: En nu je het gezien hebt kan je terug vertrekken. 

GLORIA: Waarom? 

ROBIN: Omdat je gezien hebt dat er niets te zien is. En als er niks te zien is, kan je beter 

weggaan voor er iets te zien is… Ik bedoel, je zal wel gehaast zijn. 

GLORIA: Gehaast? 

ROBIN: Ja, met dat huwelijk. Je moet je nog helemaal aankleden. 

GLORIA: Jij bent hier toch ook nog. 

KEVIN: Ja, maar ik ben sneller klaar. Serge zal je wel naar huis rijden. 

GLORIA: ’t Is hier wel een mooi appartement. 

SERGE: (reageert op wat Robin zegt) Dank je! 

GLORIA: Ik wist niet dat je in Gent woonde, Serge. 

SERGE: Maar ik woon niet in Gent!? 

GLORIA: Hoe? Dit is hier toch Gent. 

SERGE: Maar ik woon hier niet. 

ROBIN: (probeert de zaak te redden) … in Gent. Hij woont hier niet in Gent. 
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GLORIA: Hoe? 

ROBIN: ’t Is hier Deinze. 

SERGE: Wat zeg jij toch? 

ROBIN: (wil Serge duidelijk maken dat hij moet meespelen) Dat is hier toch Deinze !? 

SERGE: Ja… zeker? 

GLORIA: Weet jij niet meer waar je woont? 

SERGE: Natuurlijk wel, ik woon… 

ROBIN: (onderbreekt) Hier. 

SERGE: Neen. 

ROBIN: Ja, niet de hele tijd, dit is eigenlijk zijn buitenverblijf. 

GLORIA: Wat raar, een buitenverblijf in het midden van de stad. 

ROBIN: Ach ja, ’t is kwestie om er eens uit te zijn. 

SERGE: (heeft ondertussen begrepen wat Robin wil) Is dit mijn buitenverblijf? 

GLORIA: Wat is hier gaande? Waarom vraagt hij of het zijn buitenverblijf is? 

ROBIN: Hij hoort niet graag dat het een buitenverblijf wordt genoemd.  

GLORIA: Waarom niet? 

SERGE: Ja, waarom niet? 

ROBIN: (tegen Gloria) Voor de belastingen, natuurlijk. 

SERGE: Och ja, ik was het even vergeten. 

ROBIN: Een slechte memorie is toch erg, nietwaar? 

SERGE: Nietwaar? 

GLORIA: Robin, je liegt toch niet, want ik zou je dat niet vergeven. Zeker vandaag niet. 

ROBIN: Hoe kan je nu denken dat ik je zou bedriegen? 

GLORIA: Ik weet niet. 

ROBIN: Heb ik je dan ooit al bedrogen, misschien. 

GLORIA: Neen, niet dat ik weet. 

ROBIN: Wel dan! 

KELLY: (op) Hier zijn je kleren terug. (Ze toont een gekrompen kostuum) 

GLORIA: Wie is dit nu weer? 

KELLY: Aangenaam. Ik ben Kelly. 

GLORIA: Wie is dat? 

ROBIN: Ja, wie is dat? 
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SERGE: Weet ik het? 

KELLY: Ik ben zijn lief. 

GLORIA: Robin? 

ROBIN: Ja, (wijst naar Serge) zijn lief. 

GLORIA: Ach zo! 

KELLY: (heeft niks gemerkt) We kennen elkaar nog niet zo lang. Eigenlijk maar één 

bruisende nacht. 

ROBIN: Ja, dat is nogal iets. 

GLORIA: En waarom ben jij hier dan? 

KELLY: Je bedoelt: waarom is hij er nog? 

GLORIA: Euh ? 

ROBIN: Ja, waarom ben ik er nog, waarom ben ik niet onderweg naar de kerk. 

GLORIA: Ach zo. 

ROBIN: Ja, kom, vertrek al maar. Serge zal je wegbrengen. 

GLORIA: Waarom doe jij het niet? 

SERGE: Ja, waarom niet? 

GLORIA: Hij (Serge) zal liever bij Kelly blijven. 

KELLY: Waarom? 

SERGE: Ja, ik wil liever bij Kelly blijven. 

KELLY: Ja? Wel, ik wil je hier liever niet. 

GLORIA: Dat is ook geen manier van doen.  

KELLY: Ik kan je wel zeggen dat hij het voor mij verkorven heeft. 

GLORIA: En dat zeg jij van de man die net je dromen heeft vervuld? 

KELLY: Wie? 

GLORIA: Serge! 

KELLY: Ik had het over Steve. 

GLORIA: Oh, ik dacht al. 

ROBIN: Ja, nu hebben we genoeg gepraat. Zij houdt van Serge en niet van Steve. Is dat 

nu duidelijk? Oké, dan kan je nu vertrekken. 

GLORIA: Waarom wil jij absoluut dat ik vertrek? 

ROBIN: Ik? Neen! Voor mijn part blijf je. (gaat blijkbaar gerustgesteld op de zetel zitten) 

Kijk, ik blijf ook nog. 
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GLORIA: Maar we moeten wel om vier uur in de kerk zijn. 

KELLY: O, ben jij daar ook verwacht. 

GLORIA: Dat zou er nog moeten aan mankeren! 

KELLY: Hoezo? 

GLORIA: Ik ben zijn vrouw. 

KELLY: Wat? 

ROBIN: Ja, ze is zijn (wijst naar Serge zonder dat Gloria het ziet) vrouw! Je hebt het goed 

gehoord. 

KELLY: Vindt ze het niet erg dat hij nu een andere vrouw heeft? 

GLORIA: Wie? 

ROBIN: Hij. (wijst Serge aan) 

GLORIA: Het is zijn keuze. Wat kan ik er aan doen. 

KELLY: Ik zou het niet tolereren. 

GLORIA: Ik ook niet. 

ROBIN: (ziet de wolk al hangen) Wie wel! 

KELLY: Wat heeft dit allemaal te betekenen? 

ROBIN: Is er dan iets mis? 

KELLY: Ik heb zo het gevoel dat hier een vreemd spelletje wordt gespeeld! 

GLORIA: Ik heb ook dat gevoel. 

ROBIN:  Ik ook! 

GLORIA: Wat? 

ROBIN: Ik zal het jullie allemaal uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. Serge… (kijkt 

naar de twee vrouwen en verandert van tactiek) …laat jij Gloria de keuken even 

zien? 

GLORIA: Maar…? Waarom zou ik de keuken willen zien! 

ROBIN: Omdat… omdat je ze later ook graag zo zou willen, ben ik zeker.  

SERGE: Kom, ik laat je het wel even zien. (af met Gloria) 

KELLY: Hoe zit dit nu in elkaar? 

ROBIN: Het is eigenlijk heel gewoon: Serge is de man van Gloria. Maar ze wil daar niet 

aan herinnerd worden. Ze wil eigenlijk tegenover de wereld doen alsof ze mijn 

verloofde is, zodat ze niet denken dat Serge haar man is. Vanwege het 

drankprobleem, begrijp je. 
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KELLY: Ja, dat begrijp ik. Er is slechts één ding dat ik niet begrijp. 

ROBIN: O ja, wat is dat dan? 

KELLY: Wie is Serge? 

ROBIN: O ja, Steve zijn tweede naam is Serge. 

KELLY: Zijn tweede naam? 

ROBIN: Ja, maar hij hoort die liever. 

KELLY: Je weet zeker dat Gloria zijn vrouw is? 

ROBIN: Zou ik je beliegen? Heb je me al op een leugen kunnen betrappen? 

KELLY: Neen, nog niet. 

ROBIN: Zie je wel. 

KELLY: Maar als ik zou merken dat jij me beliegt zou het je beste dag niet zijn. 

ROBIN: Wees maar gerust. Ik breng Gloria en Serge weg en de hele zaak is achter de rug. 

MOEDER: (op) Zeg die mevrouw van de televisie is wel heel erg krankjorum. Ze vertelde 

me dat je van het Atomium bent afgesprongen. 

KELLY: Maar dat is echt gebeurd. Ik was er bij. 

MOEDER: Klopt het dan toch? Ben jij echt van het Atomium afgesprongen. 

ROBIN: Ja, inderdaad. Maar het had niets te betekenen. 

KELLY: Het was heel impressionant. 

MOEDER: Krankzinnig als ik die mevrouw mag geloven. 

ROBIN: Het was niets speciaals, moeder. Het wordt overdreven. Zo’n klein sprongetje. 

KELLY: Van de hoogste bol tot aan de grond! 

MOEDER: Wat? 

ROBIN: Het heeft niks te betekenen.  

MOEDER: Je sprong van het Atomium naar beneden? 

ROBIN: Ja. 

MOEDER: Van het Atomium? 

ROBIN: Vergeet het Atomium nu maar. Ik weet niet eens dat ik het heb gedaan. 

KELLY: Hopelijk ben je niet vergeten wat er daarna is gebeurd 

ROBIN: (wil vermijden dat ze begint te praten) Ik weet het allemaal nog. 

EMMA: (op) En… heeft hij het al toegegeven. 

MOEDER: Neen, nog niet. 

ROBIN: Hoe? Ik zei toch dat ik van het Atomium ben gesprongen. 
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EMMA: Toegegeven dat je seks met oudere vrouwen opwindend vindt. 

MOEDER: Dat klopt toch niet, hé schatje.. 

ROBIN: Maar laat jij je nu alles wijsmaken door die halve gare van een presentatrice?  

EMMA: Ik ben een journaliste. 

ROBIN: Al was je de koningin van Sheba. 

KELLY: ‘t Is niet waar, hoor. Ik kan dat getuigen. 

MOEDER: Ah ja? 

ROBIN: Ja, Kelly en Serge delen mijn diepste geheimen.  

KELLY: Hij is met mij naar bed geweest. 

MOEDER: Wat? Robin? 

ROBIN: (tegen Kelly) Wordt het geen tijd dat jij eens gaat kijken of Serge niets 

mispeutert in de keuken. 

MOEDER: Robin? 

KELLY: Wat kan hij dan mispeuteren. (Robin doet de drinkbeweging) Goeie hemel, neen. 

Zou je denken. (Ze wil naar de keuken en bedenkt dan) Ach neen, er staat geen 

bier in de keuken. Het kan geen kwaad.  

ROBIN: Heb je er brood? (Kelly knikt). Heel erg. Daar zit gist in. Ik zou maar eens gaan 

kijken, voor het te laat was. (Robin brengt een verbaasde Kelly naar de gang en 

blijft aan de deur staan om te kijken of ze wel verder gaat)  

MOEDER: (terwijl hij de gang in staat, stil tegen Emma) O, ik geniet van elk moment. Ik 

had nooit gedacht dat ik dit kon volhouden! 

EMMA: Gloria zal zo dadelijk de druk nog vergroten. (Ze ziet Robin terugkomen) 

Opgepast! 

MOEDER: (tegen Robin, die opkomt) Robin? Wat bedoelde ze daarmee? 

ROBIN: Dat ze naar de keuken gaat en gaat zien wat Steve doet. 

MOEDER: Neen, ze zei dat ze met jou naar bed was gegaan. 

ROBIN: Neen, dat zei ze niet. 

MOEDER: Jawel dat zei ze wel. 

ROBIN: Neen, dat zei ze niet. 

MOEDER: Jawel. 

ROBIN: Neen, ze zei dat we samen hier hebben geslapen. 

MOEDER: Dat is toch hetzelfde? 
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ROBIN: Neen, dat is niet hetzelfde. Ik heb met Serge geslapen, als vrienden onder elkaar.  

MOEDER: In mijn tijd ging het er niet zo wild aan toe? 

ROBIN: Maar neen, ik bedoel gewoon een weekend weg en samen slapen, met vier. 

EMMA: Zou het erg zijn als we Jambers eens langs zouden sturen. Hier zit stof in voor 

een hele reeks zomeravonden. 

ROBIN: (geërgerd) Mens, donder op. 

MOEDER: Je bedoelt dat er niks is gebeurd. 

ROBIN: Ik kan me helemaal niks herinneren waarover jij je zou kunnen ergeren. 

EMMA: En het balkon dan? 

ROBIN: Ben je er nog? Weg, vort, woef. (doet een hond na die Emma wil verjagen). 

MOEDER: (tegen Robin) Wees een beetje begripvol. (Gaat naar Emma) Kom meisje, zet je 

hier even op de sofa. Als je geen kinderen kan krijgen kan je ze ook adopteren. 

(Emma gaat verbaasd zitten) 

SERGE:  (Op) Zeg, die vriendin van jou is helemaal gek geworden. 

ROBIN: Die van jou, bedoel je !? 

SERGE: Neen, die van jou.  

ROBIN: (wijst met zijn ogen naar Moeder) Neen, die van jou. 

SERGE: (heeft het door) O ja, die van mij. Ik zat in de keuken en at net een boterham. Ze 

vliegt de kamer binnen en sleurt die boterham uit mijn hand en gooit hem in de 

vuilnisbak. Heeft die ze nog alle drie? 

EMMA: Alle vijf. Ze heeft ze nog alle vijf. 

ROBIN: (weer woedend naar Emma) Dat zijn er dan twee teveel, nietwaar. Hou nu even 

je wafel. (tegen Serge, fluisterend) Je moet me helpen, Serge. Dit is heel moeilijk 

aan het worden.  

SERGE: (fluistert terug) Wat is er dan. 

ROBIN: (Idem) Je moet doen of Kelly je verloofde is, behalve tegen Kelly zelf, daar moet 

je tegen zeggen dat je van mijn moeder houdt. 

SERGE: Ben je gek!!! 

MOEDER: (Geschrokken) Wat is er. 

SERGE: Ik wil niet van je houden. 

MOEDER: Dat is heel onaardig van je, Serge. 
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ROBIN: (weer fluisterend) Serge, je hebt dit van mij tegoed. Ik zweer het. Doe het voor 

mij. Je redt mijn huwelijk, zo. Ik kom anders dik in de pekel te zitten. 

SERGE: Oké, maar alleen tot het huwelijk. Daarna doe ik aan dit spelletje niet meer mee. 

ROBIN: Je bent een echte vriend, kerel.  

KELLY: (op, tegen Robin) Je had gelijk. Ik had nooit gedacht dat brood verslavend kan 

werken. 

EMMA: Een scoop voor Jaimie Oliver. 

MOEDER: Dat klopt, mijn vader moest alle dagen zijn vier boterhammen hebben of hij was 

geen mens. 

KELLY: Je zit dus al langer met zo’n problemen opgezadeld. 

MOEDER: Ach, meisje, je moest eens weten wat voor problemen ik al niet gekend heb in 

mijn leven.  

KELLY: Volgens mij ben je nog niet aan het einde van de tunnel. 

MOEDER: Waarom denk je dat? 

KELLY: (Over Serge) Door hem? 

MOEDER: Wat heeft hij ermee te maken? 

KELLY: Je gaat hem toch trouwen. 

SERGE: (Speelt het spel mee) Ja. 

MOEDER: Neen, je vergist je. 

ROBIN: Nee, nee, ze gaat hem wel trouwen. Hij heeft het haar nog niet gevraagd dat is 

alles. 

KELLY: Hoezo? 

MOEDER: Wat bedoel je? 

ROBIN: Ja, wil jij Serge niet naar het altaar begeleiden? 

MOEDER: Als hij met Kelly trouwt? 

KELLY: Met mij? 

ROBIN: Nee, nee, niet met jou. 

MOEDER: Heeft hij nog een andere? 

ROBIN: Neen, hij heeft geen… inderdaad.  

KELLY: Ik begrijp er niks meer van. 

MOEDER:  Ik ook al niet. 

SERGE: Ik ook niet. 
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ROBIN: Jawel, jij begrijpt het wel. 

SERGE: O ja, (tegen moeder) ik ben dolverliefd op jou. (tegen Kelly) En met jou wil ik 

ook wel trouwen. 

ROBIN: Niet tegelijk. 

KELLY: Wat is hier aan de hand, Robin? 

MOEDER: Ja, volgens mij zijn hier enkele dingen niet in de haak. 

EMMA: Bigamie!? 

ROBIN: ’t Is toch simpel. (Snel) Ik hou van haar, zij houdt van mij, zij dan weer van hem 

en hij dan weer van haar. We zien elkaar allemaal graag en daarmee is alles 

opgelost. All you need is love. Tatatadera.  

KELLY: Neen, daarmee is niet alles opgelost. Robin, hou jij van mij? 

MOEDER: Hoe? Hou jij van haar, Robin? 

EMMA: Dat zou ik nu eigelijk ook wel eens willen weten? 

ROBIN: Mag ik op deze vraag passen? 

ALLE DRIE: Neen. 

ROBIN: Wel, ik weet niet goed wat ik daarop moet antwoorden? 

MOEDER: Je houdt dus van haar? 

ROBIN: Neen. 

KELLY: Dus je houdt niet van me? 

ROBIN: Jawel. 

EMMA: De jongen is duidelijk niet goed bij zijn hoofd. 

GLORIA: (op) Zeg, wat is er zo speciaal aan die keuken. Kom we moeten er vandoor. Wij 

trouwen binnen een half uur en we geraken er niet meer op tijd. 

KELLY: Met wie trouw jij dan? 

SERGE: Met mij. 

EMMA: Met alle drie? 

GLORIA: Ben je gek. 

MOEDER: Met Robin, natuurlijk.  

KELLY: Hoezo? 

ROBIN: Wel… ja, het klopt. Kelly, het spijt me… maar ik trouw vandaag met Gloria. 

KELLY:  En wij dan? 

GLORIA: Heb je iets met haar gehad? 
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ROBIN: Sorry, Gloria… Ik weet niet hoe ik zo dronken kon geweest zijn, zodat ik dit niet 

heb kunnen vermijden, maar het is wel gebeurt. Ik veronderstel dat je het 

huwelijk nu niet meer wil laten doorgaan… 

KELLY: Dat kan je toch niet menen? 

ROBIN: Sorry, Kelly, het spijt me maar ik kan me echt niks herinneren van wat er 

gebeurt is gisteravond. Het lijkt me allemaal zo onrealistisch, zo ‘on-mezelf’. Ik 

kan me zelfs niet voorstellen dat ik zoiets zou gedaan hebben. 

EMMA: Je hebt de beelden toch zelf gezien?  

ROBIN: Ja, maar ik ben helemaal geen held. Ik ben nog nooit van een krukje gesprongen 

en nu spring ik zomaar van het Atomium. Ik heb nog nooit een kwartje van 

iemand gestolen en nu besteel ik de Koninklijke Voetbalbond. Ik heb nog geen 

boete voor overdreven snelheid en nu speel ik voetbal met de politie. Ik weet niet 

hoe dit allemaal zo ver is kunnen komen. (Draait zich naar Kelly) Het spijt me 

dat ik me niets meer herinner van die prachtige avond die ik met je heb beleefd, 

maar als ik bij mijn zinnen was geweest had hij nooit kunnen gebeuren. Ik ben 

niet trots op wat ik gedaan heb, maar ik hou niet van je en ondanks ik jou een lief 

meisje vind en ondanks je al die moeite voor me gedaan hebt met het eten, het 

wassen en strijken van mijn kleren, ondanks dat alles kan ik niet van je houden, 

want ik heb al een vriendin. 

KELLY: Dat is fraai. 

MOEDER: Robin, toch. 

ROBIN: (tot moeder) Het spijt me dat ik tegen je gelogen heb. Kelly is niet de verloofde 

van Serge. Dat heb ik allemaal verzonnen, omdat ik niet wou dat dit hele bizarre 

verhaal zou uitkomen. Ik probeerde een oplossing te verzinnen, maar maakte het 

voor mezelf alleen maar moeilijker. (Tot Gloria) Maar voor jou vind ik dit het 

ergste. Ik hou van je Gloria en ik wil geen ander meisje dan jij, maar ik heb je 

niet alleen bedrogen, zonder dat ik het besefte, maar bovendien heb ik gelogen 

en dat laatste was met het volle bewustzijn. Dat was eigenlijk een tweede keer 

bedrog.  

GLORIA: En jij wou met mij trouwen? 

ROBIN: Je moet me geloven, Gloria, ik zou je nooit bedrogen hebben. Als alles over te 

doen was zou ik nog met je trouwen, maar zelf dat weet ik niet meer. 
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GLORIA: Wat? 

ROBIN: Wanneer ik je ten huwelijk heb gevraagd. Maar als je me nog wil en gelooft dat 

ik gehandeld heb in zuivere zinsverbijstering, dan vraag ik je nu opnieuw ten 

huwelijk. 

GLORIA: Dat kan niet. 

ROBIN: Ik begrijp dat je niet veel begrip kan opbrengen voor mijn handelswijze, maar ik 

verzeker je dat ik deze vrouw nooit heb liefgehad. (draait zich naar Kelly) Het 

spijt me.  

GLORIA: Het kan om een andere reden niet. 

ROBIN: Wat bedoel je? 

GLORIA: Ik heb jou ook bedrogen. 

ROBIN: Heb jij ook met iemand geslapen? 

GLORIA: Neen, ik heb jou ook belogen. Ik wist namelijk alles van dit avontuur. 

ROBIN: (kijkt naar Serge) Kon jij weer je grote bek niet houden? (De telefoon gaat) 

SERGE: Ik heb niks gezegd. 

KELLY: (Neemt op) Hallo, ja mijnheer Schepers is hier? (Verbaasd) Het is voor jou. 

ROBIN: (gaat naar de telefoon) Hallo, met Robin Schepers. Wat zegt U, of ik 

aluminiumplaten van het Atomium wil kopen? (hij kijkt angstig naar de 

anderen? Ze lachen allemaal)  

ALLEN: Gelukkige verjaardag !!!! 
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