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Zwart Vlees werd op 27 en 28 maart 2002 vier maal gespeeld op de Academie
voor Drama in Eindhoven en eenmaal op 29 maart in het FlexTheater in Creil

Zwart Vlees, hard, humoristisch en ontroerend, gaat over:
- vier mannen in een gesloten ruimte
- de waanzin van kritiekloze opsluiting
- eenzaamheid
- gedwongen samenleven
- gedwongen onthouding
- ontmenselijking
- “rondzingen”
- het verlangen zonder perspectief
Harrie Hageman: ”Ik schreef dit stuk vanuit de verontwaardiging over de veelal
zinloze opsluiting van veroordeelden. Alleen of met meerderen het doet er weinig
toe, men weet al lang dat dit uitsluitend wraakgevoelens bevredigt. Zelfs in Artis
sluit men de dieren niet meer op in kooien. Over honderd jaar zal men tegen het
huidige gevangenisstelsel aankijken zoals wij nu tegen de heksenvervolging.

"Zwart vlees" is een uitgave van Stichting Wereld Premieres Amsterdam.
Alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Niets van deze uitgave mag worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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• Suggesties voor kostuums en decor
• speelvlak: vloerplaat 2 x 2 meter wit geschilderd
• links stalen tafel aan vloerplaat bevestigd: 0,75 m hoog,
1,60 m lang, 0,385 m , sluit aan op achterkant vloerplaat
• midden achter: lichtgrijze stalen kast met vier lockers:
1,23 m breed, 0,50 m diep 1,80 m hoog
• rechts stalen tafel aan vloerplaat bevestigd: 0,75 m hoog, 2 m lang,
0,385 m breed
• twee stalen stoelen waarvan een links voor: 0,50 m hoog,
0,385 m breed, 0,385 m diep
• 3 meter boven vloerplaat, plafond van 2 x 2 meter wit geschilderd waarin
4 á 5 spots zijn opgenomen
• bovenblad tafels en zitting stoelen zijn van staal of witgeschilderd
multiplex
• acteurs dragen witte werkmansjasjes, witte werkmansbroeken,
teenslippers of zwarte soldatenkistjes, eventueel
t-shirts of singlets, zwarte opgerolde panty op het hoofd waarvan
de benen gevlecht oid
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Ik zal nooit meer.
Dat moet je niet zeggen.
Nooit meer.
Nee.
Zeg dat nooit meer.
Laat hem.
Hou op.
Nooit meer zal ik.
Heb jij nog worst?
Nee.
Geef hem.
Nooit meer.
Gisteren héb ik.........
Stilte.
Gisteren héb ik het nog gezongen.
Zingt.
Mine eyes have seen the glory.........
Hou op m'n oren.
Gilt geluidloos.
Hou op over die lord van je.
Ieder z'n eigen jonge heer.
Ik niet.
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Wat?
Een vrouw is genoeg.
'n Vrouw op fotopapier.
Aftrekfotopapier.
Je fotodame bedekt met je nageslacht.
Stil.
Zingt.
Mine eyes have seen the glory of the coming lord.
GOD
Aaaaaaaaaaaah.
Houdt zijn handen tegen zijn oren
ZWART Laat hem met rust.
NEUK Tot Zwart
Geef me je hand.
Geef.
Geef.
ZWART Geeft hand.
NEUK Streelt binnenzijde hand.
Je hebt zachte handen,
vrouwelijke handen,
was je voor de rest maar zo.
Pijpt zijn duim.
ZWART Trekt ruw zijn hand terug en kijkt Neuk lang in zijn ogen.
NEUK Kijkt terug en geeft heel langzaam een kus in zijn richting.
ZWART Duwt met uitgestoken vinger Neuk zijn gezicht weg.
SLIJM en NEUK Kijken naar God.
ZWART Kijkt naar Slijm en Neuk gaat voor de muur staan, haalt, terwijl hij
naar hen blijft kijken, zijn hoofd ver naar achteren, en slaat dan met
kracht zijn hoofd tegen de muur. Hij zakt ineen.
GOD
Loopt naar Zwart, kijkt naar hem, gaat voor muur staan, doet
hetzelfde en zakt eveneens ineen boven op hem.
SLIJM Roept uit.
Oh lord.
Gaat naar God.
Lord, lord lord
NEUK Hou maar op,
hij is echt in de lord.
SLIJM Let op.
Zingt zacht
Mine eyes have seen the glory of the coming of the lord.
NEUK en SLIJM Zingen in een steeds toenemend volume.
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are
stored. He hath loosed the fatefull lightning of his terrible swift
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sword, his truth is marching on.
Uit volle borst.
Glory glory hallelujah. Glory glory hallelujah. Glory glory hallelujah.
His truth is marching on.
Jij kent die tekst.
Nederlands Hervormd.
Jij?
Mijn hele jeugd.
Kan me bij jou geen kind voorstellen.
Is er al vroeg uitgeslagen.
Zie je nou,
ik zie dat goed.
Heb eens een vrouw ontmoet
waarvan ik dacht dat ze geen kut had.
Later vertelde ze me,
dat ze als kind zoveel was verkracht,
dat ze voor haar hele leven genoeg had.
Zwart explodeert
als hij hoort dat er één vrouw níet voor hem is.
Alle vrouwen zijn voor hem.
Al onze vrouwen.
Op 'n gegeven moment had ik me zoveel afgetrokken,
dat het beeld volkomen versleten was.
Ik kan me niets anders nog voorstellen
dan een droge platte,
zwart-wit of kleur maakt niet uit,
ik krijg er geen diepte meer in.
Wat moet je met een kut zonder diepte.
Ik weet zelfs niet meer hoe het moet.
In zich zelf.
Deed ik het nou links
of rechts?
Kijkt ondertussen naar zijn handen en maakt eerst met de ene en
dan met de andere aftrekbewegingen.
Wat met de jongens.
Laat dromen.
Wat denk je.
Ja.
Zie je hoe ze liggen.
Neuk geen slapers.
Ik ben wákker.
Neuk niet met jou.
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Kan nu zonder publiek.
Denk er niet aan.
Sla ook je kop tegen de muur.
En jij slaat een driedubbele slag.
Drie maal is scheepsrecht.
Lichtmatroos.
Vuisten?
Rust.
Gezellig.
Precies.
Heb ik je al eens verteld over mijn reis naar Antwerpen.
Toen je die politieagent tegen z'n benen piste.
Nee een andere keer.
Jij bent te veel in Antwerpen geweest.
Drie keer.
Dan was de tweede keer
dat jij je oom in de rosse buurt tegen kwam
en hij je vroeg of jij de Schelde ook zo mooi vond,
en de derde keer
toen je de laatste trein naar huis miste
en je in een hotelletje moest gaan slapen
waar in de kamer naast je
een jong stelletje lag klaar te komen
waarna jij je de hele nacht hebt liggen aftrekken
totdat je een verstuikte pols
en een gescheurd voorhuidje had.
Of was dat een vierde keer?
We zitten al te lang bij elkaar.
Zo is het.
Als ik denk aan de uren in mijn eentje langs het water.
De Schelde.
Wat dacht je,
de IJssel.
De Noordzee,
als ik aan water denk zie ik het strand.
Logisch als je in IJmuiden woont.
En het Noordzeekanaal.
Niets zo romantisch als de Schelde.
Wat weet jij van het Noordzeekanaal.
Het stroomt niet,
stromend water spreekt.
Het gaat naar plaatsen waar je niet bent.
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Je brengt me in de war.
Stroomt die stinkende geul ook niet door Gent.
De Geul ligt in Limburg.
De Schelde in Gent.
In Antwerpen.
Hetzelfde water.
Had ik net een leuke gedachte.
Denk voor jezelf,
belast mij er niet mee.
Jij houdt toch van verhalen waarbij je weg kunt dromen.
Andere.
Hoe kan ik wegdromen bij een verhaal
wat zich langs een strontgeul afspeelt.
Vertel iets over het strand
of over de kermis,
of over een boerderij.
Als je het over stront hebt.
Boerderijstront is anders dan die shit in Gent
Antwerpen.
Dezelfde stront.
Op een boerderij produceren en consumeren ze het
en wat daar tussen ligt vreet jij.
Schijt jij weer in de Schelde.
Die in jouw zee stroomt.
Waar de vissen het vreten die jij vangt en Belgie invoert.

Monoloog interieur
Ik sta niet meer in je schaduw.
Met je kop barstend van bloed en je bloed van adrenaline
moest je accepteren dat ik je had verlaten.
Bedenk voortaan
dat wanneer je tenen zich samentrekken
en je nekspieren je schouders verkrampen
je mijn afwezigheid voelt
Ook wanneer je dat niet wenst
zul je weten
dat jouw op hol geslagen hartslag
de zenuwtrek rond je oog
en je opgejaagde longen
mijn afwezigheid verraden.

Verbrand je herinnering
laat mijn brieven ongeopend
ontsteek er je woede mee
maar weet
dat mijn sluipend gif je zal bereiken.
Moe zul je opstaan en weten
dat ik het was die voorkwam dat je rustte.
Jij zult mijn gevangene zijn tot ik weet dat het genoeg is.
NEUK

Die Belgen vreten hun eigen stront,
wat ben jij toch een viezerik Slijm.
SLIJM Blijven ze niet erg lang onder zeil.
NEUK Als ze het niet meer prettig vinden worden ze wel wakker
SLIJM Hoop je.
NEUK Heb er geen last van.
SLIJM Komt gedonder van.
NEUK Gun ze deze coma.
SLIJM Hoe kun je dat zien.
NEUK Kun je niet zien,
is een kwestie van afwachten.
SLIJM Hoelang.
NEUK Een,
twee dagen.
SLIJM Twee dagen.
NEUK Wat mij betreft mogen ze nog even.
Ik geef ze nog een kopstootje,
wel zo rustig.
SLIJM Daar komen ze achter.
NEUK Die jongens weten van niets.
SLIJM Je gaat toch niet echt.
NEUK Let op.
Hij gaat naar God en Zwart, bekijkt de hoofden een voor een. Heel
goed.
Kruipt op de grond en geeft ze zeer gericht een voor een een felle
kopstoot, staat op .
Tegen Slijm.
Een vorm van hypnose.
SLIJM Wat doe je.
ZWART Komt rechtop.
Godverdomme,
lijkt wel of ik de hele nacht gezopen heb
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ik heb een kop alsof ik er twee heb.
Hoe kom ik hier terecht.
Je wilde God een beurt geven,
maar die was je te snel af.
Jullie klapten beiden met je kop tegen de muur
en toen sliepen jullie heel vredig in.
Eindelijk samen geslapen
en God is nog steeds in zijn lord.
Volgens mij ben jij niet goed bij je lord.
Klopt.
Waarom deed je dat.
Kop houwen..
Mag toch wel.........
Kop houwen.
Maar......
EN NEUK Kop houwen.
Stilte.
Hoelang ben ik weg geweest.
Half uur.
Ah,
hoopte 'n jaar.
'n Jaar dichter bij het einde.
Als hij langer buiten westen blijft raakt ie in coma.
Brengt weer wat leven.
Dood.
Vindt Neuk leuk.
EN NEUK Kijken naar Slijm.
Kijkt Neuk lang in zijn ogen.
Draait zijn gezicht af.
Die zal zo wel bijkomen.
Zou mij niet verbazen als hij weigert.
Heeft niks te weigeren.
Ik heb net een heel jaar in een andere dimensie geleefd.
Alsof die lord van hem me meenam naar gebieden
die anders voor je gesloten blijven.
Ik was gekleed in een driedelig rood gala-uniform.
Niet dat ik me daar nou zo gelukkig in voelde,
maar het alternatief was in mijn blote kont
en het was winter,
én,
ik wilde in rang boven de gardeniers staan.
En vooral dat laatste was een goede gedachte.

Want als ik niet hun meerdere was geweest,
dan hadden ze mij het leven behoorlijk moeilijk gemaakt.
SLIJM Ik begrijp niet waar je het over hebt.
ZWART Een,
dat is voor jou niet zo bijzonder
en twee,
luister eerst en geef daarna je oordeel.
Ik had de hoogste muts opgezet die ik kon vinden.
Hij had een veer waarop op de punt
een klein cameraatje was gemonteerd.
SLIJM Een veer?
ZWART Hoe raadt je het.
Ik geloof dat het een veer van een kraanvogel was.
Snap je,
een veer op mijn hoed zoals bij een jagershoedje
maar dan van een kraanvogel
met aan het topje een camera.
SLIJM Onmogelijk,
dat houdt zo'n veer niet.
ZWART In een droom kan alles.
SLIJM Lekker makkelijk.
ZWART Inderdaad.
NEUK Ik ben ook goed in verzinnen
Ik verzin waar ik bij sta laatst had ik..............
ZWART Heb jij nog sigaretten.
GOD
Liggend.
Hier wordt niet gerookt.
ZWART, NEUK, SLIJM Kijken een paar seconden naar God en gaan weer over
tot de orde van de dag
NEUK Luister je nog.
ZWART Of ik luister.
NEUK Ik kan verzinnen...........
ZWART Waar je zelf bij staat.
NEUK Nogal ja.
ZWART Ja.
NEUK Ja.
ZWART Goed verzin nog eens wat.
SLIJM Zwart stil.
ZWART Vertel jij eens wat.
GOD
Gaat rechtop zitten.
Ik?
ZWART Slijm.
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Slijm?
Is dat gek.
Nou gek.
Slijm ga je gang.
Maar ik ben.
Eureka.
Moet ik nog of niet.
Niet.
Jij niet.
Goed.
Nee helemaal niets niet goed.
Juist.
Zelfs dat niet.
Nee?
Nee.
Waar was ik gebleven.
GOD
God en Zwart houden elkaar vast.
Je zei dat in een droom alles kan,
daarom droom je ook.
Als in een droom niet alles kon,
dan zou geen mens er meer aan denken om te dromen,
want dan zou 'n droom hetzelfde zijn als de werkelijkheid
en die is zo godsgruwelijk saai.
In de werkelijkheid gebeurt werkelijk geen reet.
Geen enkele simpele reet.
En om het leven nou nog een beetje aantrekkelijk te maken, heeft
de mens de droom uitgevonden.
Slim toch.
ZWART Net zo slim was mijn cameraatje
waarmee ik ver in de toekomst kon kijken,
want daarom was hij op het hoogste punt gemonteerd.
Niets bleef voor mij geheim
en aangezien ik als enige zo'n verziende blik had,
kwam iedereen bij mij om raad.
Ik werd ruim betaald voor mijn adviezen
en kwam al snel in de legertop,
dus nog hoger.
GOD
Nog sneller kwam je tot de conclusie
dat je op deze manier kon uitgroeien
tot de belangrijkste man van het land,
dus nóg hoger.
ZWART Ik besloot president......
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GOD
en koning....
ZWART te worden en me drie kastelen te laten aanmeten.
GOD
Een voor de zondag,
een voor de avonden
en een voor als je een goed humeur had.
Uiteindelijk kwam het er op neer
dat jij je het heen en weer reisde,
dus verkocht je er twee
en liet van dat geld een permanente kermis bouwen
in het dichtstbijzijnde stadje.
Wat heb ik daar 'n goeie tijd gehad.
Als ik de stad in de verte naderde,
merkte men mij al meteen op
en liet de hele bevolking opdraven om me te verwelkomen.
En alsof dat nog niet genoeg was kreeg ik,
elke keer wanneer ik de kermis bezocht,
de mooiste vrouw van de stad aangeboden.
En dat was iedere keer een andere schoonheid.
SLIJM Moet er nog iemand worst.
GOD
Af.
SLIJM Af?
GOD
Af.
SLIJM Waar af.
GOD
Mijn worst.
SLIJM Jouw worst.
GOD
Mijn worst.
SLIJM Onze worst
GOD
Mijn worst.
SLIJM Jij een stukje Neuk?
GOD
Mijn worst.
SLIJM Eerlijk delen.
GOD
Blijf met je poten godverdomme.
SLIJM Eerlijk zullen wij.
GOD
Niet mijn worst.
SLIJM Wij delen ruimte,
verdriet
én blijdschap.
ZWART Eerlijk.
GOD
Behalve mijn worst.
SLIJM Zelfs ergernis.
ZWART Agressie.
NEUK En woede delen wij.
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ZWART Is hetzelfde.
GOD en SLIJM Vechten
GOD
Godverdomme godverdomme godverdomme..
SLIJM Dat ben je kwijt.
GOD
Mijn worst?
ZWART Ook.
GOD
We zouden niet meer.
ZWART Worst maakt een uitzondering.
GOD
Uitzonderingen zouden we gezamenlijk bepalen.
SLIJM Uitzonderingen daargelaten.
ZWART Ziehier.
NEUK Een uitzondering.
GOD
Wie bepaalt de uitzondering.
ZWART Slechts in uitzonderlijke gevallen is een uitzondering door slechts
vijfenzeventig procent van de aanwezigen te bepalen.
SLIJM Maar,
is de uitzondering niet uitzonderlijk genoeg,
dan blijft totale overeenstemming de enige oplossing.
NEUK Daar zijn we het over eens.
ZWART Ja toch?
SLIJM Of niet toch?
GOD
Juist,
waar is mijn worst.
SLIJM Dat was juist een uitzondering.
GOD
Dus moest ik hierin worden gekend.
NEUK Nee,
te uitzonderlijk.
GOD
Wie bepaalt "te uitzonderlijk".
SLIJM Vijfenzeventig procent van de aanwezigen.
GOD
Het was míjn worst.
SLIJM En ónze uitzonderlijke situatie.
ZWART Zo zie je,
die pus een is vie.
GOD
Min mij maakt.
ZWART Die.
NEUK Eindelijk snap je het uitzonderlijke in deze situatie
waardoor we ons genoodzaakt zagen
een uitzondering te maken.
GOD
Ik was alleen graag
bij het uitzonderlijkheidsbesluit aanwezig geweest.
NEUK Dan
hadden we helemaal geen uitzonderingsbesluit hoeven nemen.
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Had me geroepen.
Je sliep te diep.
En dan maak je niemand wakker.
Ook al zou die dat willen.
Klopt.
Maar in het vervolg.....
Goed zand erover, waar is mijn worst.
Een uitzonderlijke vraag.
Volgens mij is ie op.
Onmogelijk.
Onmogelijk.
Een onmogelijke vraag.
Een onmogelijke vraag?
Omdat oppe worst
onmogelijk worst kan heten
en tot een vraag kan leiden.
Waar zijn mijn sokken.
Onmogelijk bij mijn worst.
Godverdomme mijn sokken.
En mijn geld.
In mijn sokken?
Liever jouw geld
dan mijn worst.
Zijn worst
zijn sokken\
zijn geld
en ik?
Jij bent de uitzondering,
ik vergeef je dit nooit.
Vergeven is een illusie.
Vergeven betekent nooit meer vergeten.
Vergeten daarentegen maakt vergeven overbodig.
Vergeven is bitter.
Vergeten is zoet als de dood,
als vergetelheid,
als opgaan in jezelf,
als het in jezelf buitelen,
als alleen maar jezelf,
als alleen maar ik.
Dat is wat ik hier mis.
Ik mis jullie afwezigheid.

GOD

Monoloog interieur.
Wie en wat kan rechtvaardigen
dat mijn wil mij wordt ontnomen
mijn diepste bezit.
Wat rechtvaardigt mijn ontstolen vrijheid.
Welk beest kent géén genade.
Is hij die rebelleert de boodschapper van het nieuwe
maak mij een kunstenaar en ik breng het nieuwe licht
breng mij mijn vrijheid en ik toon de verborgen pijn.
Leeg en onmachtig lieten jullie me achter
dieven verdwenen met wat ik had.
Ik haat
wat kan ik anders
Ik kan niet wat ik wil
wat ik kan
wat ik weet
wie ik ben.
Ik ben niet omdat ik niet weet wie ik ben
omdat ik niet weet wat ik wil
omdat ik niet weet wat ik kan
omdat ik niet mag.
Het leven hééft geen happy einde.

ZWART
NEUK
GOD
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Ik verlang naar het zwarte gat dat jullie achter laten.
Ik blijf waar ik ben.
Bloei op de plaats waar je staat, zei mijn vader.
Schiet wortel,
vecht voor je stek,
want elke luchtwerveling
zorgt voor nieuwe nutteloze perspectieven.
Hou in,
pas op,
kijk uit,
voor je het weet weet je het niet meer.
Je staat op m'n tenen.
Er gebeurt iets met je.
Signalen van je kop naar je tenen zonder luchtverplaatsing.
Er gebeurt iets ín je.
Electriciteit zonder licht.
Slijm,
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de lichtende factor in ons collectief.
Het verlichte fac totum.
Valt er nog wat te neuken.
Jammer.
Jij hebt fruit aan je kont dat weten we.
Onze groenteman.
Groenteneuk.
Sla de hand aan jezelf.
Slaat zich tegen het hoofd.
Au.
Doet alsof hij flauw valt.
Ga met jezelf spelen.
Prinsje van me.
Is er wat hoogheid.
Ziek.
Van mij?
Naar en misselijk.
Het spijt me.
Vraag overplaatsing.
Kan niet zónder je.
Niet aan denken.
Het laatste wat ik nog zelf kan bepalen.
Ik ruik
wat je denkt,
zie ik hoor ik.
Ik weet
wat je denkt.
Jij denkt te weten
wat ik ruik
hoor
ik zie.
Jij denkt te weten
wat ik denk.
Ik weet het.
Dat denk je.
Als jij op je bed ligt
met je ogen open
en je handen in je nek,
denk jij aan je dochter.
Heb ik je verteld.
Je hebt alles verteld.
En als ik nu eens

met open ogen aan jouw dochter denk.
ZWART Dat doe je niet.
NEUK Op bed met mijn handen in mijn nek.
ZWART Ik zou je van bed halen en je alle denken laten vergaan.
NEUK Omdat ik denk.
ZWART Je moet met jouw gedachten van mijn dochter afblijven.
NEUK Mijn gedachten.
NEUK EN ZWART Vechten
ZWART Mijn dochter.
GOD
Hoeveel dochters heb je Zwart.
ZWART Nee.
NEUK Vier.
SLIJM Ieder een.
ZWART Nee.
GOD
Mag ik de oudste.
SLIJM Heb ík.
ZWART Stil.
NEUK Precies,
denken doe je in stilte.
ZWART Ik maak hier een zaak van.
SLIJM Hoe noem je ze Zwart.
ZWART Zeg ik niet.
SLIJM Dan geef ik haar zelf een naam.
ZWART Jij geeft haar geen naam
Jij kunt haar geen naam geven.
Jij mag haar geen naam geven.
Ze heeft al een naam.
SLIJM Als jij haar geen naam geeft
doe ik het.
ZWART Dan luistert ze niet.
Dan is zij het niet aan wie je denkt.
SLIJM Ze lijkt op je,
weet je dat.
GOD
Dat kun je zien,
ik zie altijd direct dat is de dochter,
dat de vader
ze heeft jouw ogen.
SLIJM En dat is nog niet het ergste,
sorry Zwart,
maar ze heeft wel dezelfde zachte lippen.
GOD
Ze loopt als jij.
SLIJM Haar billen zijn ronder.
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Dat raad je.
Dat wens ik,
ik wens mij de mooiste van Zwart.
Pas op ze is erg weerbaar.
Doet handen omhoog.
Ik doe haar niets.
Hij wacht tot ze hém wat doet.
Ik loop op het strand......
Van IJmuiden.
Sssst maak me niet wakker.
Vertel Neuk vertel.
Wat heeft ze aan.
Zeg ik niet,
vul zelf maar in.
Niet "in" Neuk
Ik kocht een nieuwe bikini voor haar.
Die heeft ze aan.
Goed Neuk,
"aan".
Die heeft ze niet aan.
Die heeft ze niet aan als ze met jou wandelt.
Ik denk het toch wel zwart.
Ze wandelt niet met jou.
Stil,
ze doet haar mond open.
Wat zegt ze wat zegt ze
Ze praat niet met jou.
Ik hoor haar.
Ik ken haar stem.
Ze houdt van zee zegt ze.
God wat is ze mooi.
Ja.
Vindt je haar op mij lijken.
Als...
Sssst.
Als twee warme druppels water Zwart.
Je mag trots zijn Zwart.
Die kleur van die bikini.
Je hebt smaak Zwart
Ze stift haar lippen Zwart,
diep rood.
Háár kleur.

SLIJM
GOD

Wat 'n ogen.
Praat tegen Mariet.
Laten we hier gaan zitten.
NEUK Praat tegen Mariet.
Neem mijn handdoek.
Neem de mijne.
Toe doe.
GOD
Hoeveel moet je er straks voor hebben Neuk.
NEUK Voor jou vijf tientjes.
GOD
Top.
Ze ruikt.
Ze ruikt.
Ik ruik je dochter Zwart.
Wat ruikt je dochter Zwart.
ZWART Genoeg.
Afgelopen voorbij.
Praat tegen Mariet
Mariet ga naar huis,
vooruit naar huis,
ik wil het,
kom ga.
GOD, NEUK EN SLIJM Sissen afkeurend.
SLIJM Waarom doe je dat Zwart.
GOD
Begon net wat te worden.
ZWART Werd te veel.
NEUK Nog niets.
SLIJM Zo pril.
NEUK Zo gelukkig.
GOD
Zo jong.
ZWART Te veel.
NEUK Jij wilt haar voor je alleen.
Dat is voorbij.
Ze is niet meer voor jou
SLIJM Definitief aan de man.
GOD
Niks meer voor paps.
NEUK Voorbij.
SLIJM Zwart voortaan aan de handkar.
GOD
Wel zielig voor Zwart.
SLIJM Hoe vond jij haar Neuk.
NEUK Maar zo zo.
En jij.
SLIJM Ja ook.
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Jij God.
GOD
Viel tegen.
ZWART Jaloers.
SLIJM Jaloers?
Zonder ons was er geen dochter,
geen Mariet,
geen naam.
ZWART Misschien ga ik wel trouwen.
Eén vrouw maar.
Eén kind.
Eén huis.
Eén tuin.
Eén tuinpad.
Eén rozenstruik.
Eén keer ruiken.
Misschien ga ik wel trouwen.
Ja.
NEUK Misschien koop ik een garage.
Met één
Ouwe Bentley
Met víer
Wielen
En één
Stuur.
Ik ruik 'm.
SLIJM Misschien....
NEUK Misschien moet jij maar even je mond houden..
Stilte.
SLIJM Eén keer lopen.
Eén keer naar Gent.
Eén keer naar Antwerpen.
Eén keer.
ZWART Heb je hier nog niet genoeg stront geroken.
GOD
Dánsen wil ik.
Eén nacht dansen.
Wíld dansen wil ik
Eén hele nacht.
Stilte.
En één keer slapen.
Stilte.
Met haar.
Roept.
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Mariiiiiiet.
ZWART Godverdomme God hou op.
GOD
Zwart,
mogen we nog één keer je dochter.
ZWART Als ze van mij blijft.
GOD
Akkoord.
NEUK O.K.
SLIJM Goed.
ZWART Haal haar maar.
SLIJM, NEUK EN GOD Maken bewonderende geluiden.
GOD
Oh god Zwart,
wat kun jij er wat van.
SLIJM Petje af.
ZWART Rustig,
laat heel.
Ze is mooi.
Ik weet het,
ze is mooi.
GOD
Haar borsten zijn zo stevig als mijn billen,
rond en kneedbaar.
Haar haren als een lieflijke cascade
en haar ogen gekleurd door bruine oker
in een eeuwige flirt met het groen van een diepe zee.
Haar lippen,
oh haar zachtgeopende lippen,
haar handen rank
als een schip op schommelende golven
omkleden haar blanke kwetsbare hals.
Haar tepels
als trotse bezitters van haar borsten
wijzen zacht naar haar navel
waar mijn speeksel als een stil water in kan rusten
En dan haar loop,
haar loop,
een gang in slowmotion,
waardig als een olifant
met benen gelijk een ántiloop
NEUK Hinde.
SLIJM Struisvogel Neuk,
als een struisvogel.
GOD
Weet jij dat een struisvogel rode knieën krijgt
als ze opgewonden is.
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SLIJM Ze heeft rode knieën Zwart.
ZWART Jullie mogen niet naar haar knieën kijken.
GOD
Je hebt gelijk Zwart,
jongens niet kijken.
SLIJM Wel naar de benen?
NEUK Hoe is je vrouw Zwart.
Loopt die ook zo.
Is ze ook mooi.
En mág ik haar.
ZWART Ze mag jou wel Neuk.
Als je maar rustig bent.
Dan mag ze jou.
Ze vindt je wel koddig.
NEUK Koddig.
ZWART Ze kan om je lachen.
NEUK Zou ze met me uit willen.
ZWART Nee.
NEUK Niet.
ZWART Ze mag je,
maar hoeft niet zo erg met je uit of met je naar bed,
dat bedoel je toch?
NEUK Nee zei ik dat,
nee maar gewoon samen zomaar aan een tafeltje
met een drankje.
Niet?
ZWART Op 'n middag?
Op 'n terrasje?
NEUK Zoiets.
ZWART Dat zou ze wel leuk vinden denk ik wel ja.
NEUK Wat heb jij een leuke vrouw.
ZWART Jaja.
GOD
Ik zou wel met haar naar bed willen.
ZWART Ze heeft je door God.
Ze moet er om lachen.
Het streelt haar.
Maar misschien dat ze daarom juist
niet met jou ergens iets wil drinken.
NEUK Dat denk ik ook niet God.
SLIJM Vrouwen hebben dat door.
Die voelen dat.
Die hebben daar een speciale zwezerik voor.
ZWART 'n Wat?
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Zo'n ding.
Klier.
Die signalen selecteert die niet helemaal kloppen.
Maar het klopt als een bus.
Klopt.
Omdat het is zoals het is.
Híj klopt,
snap je dat.
Heel goed god heel goed.
Schuif jij maar even in je kast.
Vijf minuten voor God.
Een is genoeg.
Gaat zijn kast in en trekt zich hoorbaar af, anderen leven met hem
mee
Klaar.
En.
Een mooie mossel?
Sst,
hier past een minuut stilte
voor het mooiste slibtongetje ooit aanschouwd.
Dat was het wel weer.
Wat.
Nu al.
Gebiedend.
Genoeg.
Hoge golven
waar je met je rug tegen aangaat.
Met je kontje omhoog.
Waar heb je het over.
En maar ademhappen Zwart.
Zout he.
Als een spervuur het water weer de lucht in.
Ik snap het niet.
De zee.
Hoge golven om in te wonen.
In een seconde je hele leven.
Kort.
Zoals het leven,
de zee.
Krijg er honger van.
Kip
Vandaag kip.

NEUK
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
SLIJM
ZWART
SLIJM
NEUK
GOD
NEUK
SLIJM
GOD
NEUK
GOD
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GOD
NEUK
GOD
NEUK
GOD
NEUK
SLIJM
GOD
NEUK
GOD
SLIJM
NEUK
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NEUK
SLIJM
NEUK
SLIJM
NEUK
SLIJM
NEUK
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Doet geluid van een kip na.
Kulekuuuu kulekuuuu.
Een imbeciele haan.
Een Franse haan.
Jouw vader was Frans.
Jij onthoudt alles.
Als een computer.
Je valt me tegen.
Wij waren niet voor elkaar geschapen
maar we hielden van elkaar.
Als ik alles had onthouden wat ik ooit heb geleerd.
Waarom leer je ánders.
Tijdpassering.
Het gevoel hebben te doen,
dus te bestaan.
Maar dan voor niets.
Ja.
Meer dan voor niets.
Kom laten we.....
Nee.
Bedoel ik niet.
Nee.
Wat bedoel ik.
Nee.
Jij weet wat.....
Nee.
Alles wat jij wilt, alles wat hij niet wenst.
Behalve.....
Nee.
Geef het op.
Slapen,
het is tijd.
Nee.
Neuk.
Nee.
Je moet meespelen Neuk,
je moet.
Nee.
O.K.
Nee.
Wat nee Neuk nee.
Nee.

SLIJM Dat is niets helemaal niets Neuk.
GOD
Heel weinig.
ZWART Minder,
het is afwezig.
Bij afwezig kun je zelfs niet zeggen dat het niets is
want het is er wel,
alleen niet hier.
GOD
Je filosofeert.
ZWART Hardop denken.
GOD
Praten.
ZWART Wat.
GOD
Hardop praten.
ZWART Pratend denken.
NEUK Denkend praten.
SLIJM Precies hetzelfde maar omgekeerd.
GOD
Omgekeerd dus niet hetzelfde.
Iemand die pratend denkt, lult voor zichzelf.
Die denkend praat, communiceert.
Alles wat op een kansel staat, denkt hardop.
Een goede schoolmeester is een denkende prater,
de slechte is alleen voor zich zelf bezig te bewijzen
dat hij gelijk heeft.
SLIJM Krijg toch 'n pijn.
NEUK Pijn is 'n manier van denken.
SLIJM Neuk.
Denk even m'n pijn weg.
GOD
Ik denk te veel.
Ik dacht laatst.
ZWART Niet doen.
Wat ik jullie nog niet heb verteld,
is wat ik met die vrouwen deed die me aangeboden werden.
SLIJM GOD NEUK Kijken naar Zwart.
GOD
Ik dacht dat als ik nooit geboren was,
hier niet zat,
jullie mij niet zouden kennen,
het hier anders zou zijn.
SLIJM Hooray voor God.
GOD
Misschien maakten jullie elkaar af.
ZWART Misschien.
NEUK Misschien dachten we,
"Hadden we maar een God hier
dan zou onze wereld er heel anders uitzien."
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En dat zou ie.
Onherroepelijk.
Misschien was het wel oneindig aangenamer.
In plaats van jou een zachtaardige begrijpende........
Vrouw.
Bijvoorbeeld.
Jij houdt de vrouw van ons weg.
Door hem moeten we afzien.
Wat doe je ons aan.
Voel je schuldig.
Zal ik je helpen.
Een spiegel.
Houdt God een handspiegel voor.
Kijk.
Zie wat ons gemis aan vrouw goed moet maken.
Snap nu dat jij niet moet denken,
daar komt niets goeds van.
Ik denk dat het niet uitmaakt.
Hoor,
je doet het weer.
Stop daarmee.
Stop met denken.
Alsjeblieft,
stop ermee.
Heb je niet in de gaten dat je met jouw denken
ons ongelukkig maakt.
Ik weet,
je wilt dat niet.
Je wilt het beste met ons voor hebben.
Ik ben daar niet zo zeker van.
In dat geval,
maak het goed God.
Misschien heb jij ook een vriendin of een zus ofzo.
Bemoei jij je nou even niet geile aap.
Zie.
Slijm wil je uitbuiten chanteren.
Dat doen Neuk en ik niet.
Wij willen je alleen laten zien dat je verkeerd denkt.
Dat je ons benadeelt door te denken.
Wij geloven niet dat je ons te kort wilt doen,
maar,
dit moet nooit meer gebeuren

dat wil je wel begrijpen.
NEUK Nooit.
ZWART Hoor je wat Neuk zegt.
Hij wil je ook te vriend houden.
Hij wil het je niet moeilijk maken.
NEUK Hoor dat God.
ZWART Maar dan moet jij ook rekening met ons houden.
Voor wat hoort wat God.
SLIJM De kost gaat voor de baat uit.
ZWART en NEUK Kijken lange tijd in stilte naar Slijm
NEUK Slijm.
ZWART Straks spreken we met jou.
Hoe denken we, God.
Gaan we luisteren
en positief denkend rekening houden met anderen.
GOD
Natuurlijk.
ZWART Goed.
Neuk kijk of God het goed kan maken.
NEUK Kijkt in een tas en komt met een worst te voorschijn.
ZWART Prima God.
Uitstekend.
Ik wist het.
NEUK Je stelt ons in het minst teleur
SLIJM Wie is ons.
ZWART Hoor ik iemand.
NEUK Zei hier iemand.
ZWART Hoorde jij.
NEUK Ik dacht.
SLIJM Misschien moet jij óók niet.
NEUK Ik denk niet.
Ik weet.
Begrijp je.
SLIJM Nee.
NEUK Klopt.
GOD
Wat klopt.
NEUK Net,
jouw geslacht.
Nu,
zijn hart
GOD
Er klopt hier veel.
ZWART Je bent slimmer dan ik dacht.
GOD
Telkens laat ik jullie verbaasd staan.
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ZWART Jij bent een groot verrasser.
NEUK Met twee erren.
SLIJM Anders zou je een ver-asser,
een verbrander zijn.
ZWART Je ziet het God,
je moet Slijm te vriend houden,
hij kan je het leven duiden.
SLIJM Ben niet gek.
ZWART Hoor,
luister Slijm.
Heb jij mij ooit iets horen zeggen dat daar op leek.
NEUK Hoe zou je.
ZWART Hoe zou ik.
NEUK Dat wou ik maar zeggen.
ZWART Tot Slijm.
Met jouw intelligentie.
NEUK Tot Slijm.
Jíj hebt niemand nodig.
ZWART Ik wel.
Ik heb Neuk nodig.
Tot God.
Alleen God,
alleen,
hij begrijpt me niet.
En het grootste probleem is
dat ik hem dat niet kwalijk kan nemen.
Tenslotte moet er een de slimste zijn.
Maar vrees niet dat ik dat voor me zelf alleen wil houden.
Ik wil delen.
Delen met jullie.
Dat jullie begrijpen.
Dat jullie met mij gelukkig zijn.
Dat is wat ik wens.
Daar zal ik mijn uiterste best voor doen.
Dus God.
Neem een voorbeeld aan mij
en draag op jouw wijze bij aan ons aller geluk.
Doe dát,
waarvan wij beiden vinden dat je het moet doen.
Zet een stoel klaar.
GOD
Doet zijn broek uit en buigt naar voren, steuntop de stoel.
ZWART Tegen Neuk en Slijm terwijl hij zijn broek los doet.
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Gaan jullie even een boekje lezen,
NEUK en SLIJM Draaien zich om, voeren een aantal nutteloze handelingen
uit, pakken een kartonnen doos en gaan daarin met z'n tweeën
driftig naar iets op zoek.
ZWART Neukt God.
Ontspan God.
Denk aan Mariet,
ze is voor jou,
neem haar.
GOD
Wil zich aftrekken.
NEUK Kijkt naar God en Zwart.
Dat is niet de afspraak God.
Dat doe je niet.
Wees een vrouw man,
laat zien dat je een vrouw bent.
Zucht,
hijg,
kreun,
kom klaar.
Vooruit.
Laat je van je goeie kant zien,
wees een kameraad,
doe je best.
ZWART Stopt.
Heb jij een sigaret voor me.
GOD
Wil recht gaan staan.
ZWART Blijf staan,
blijf stilstaan.
Jezuschristus God kun je niet even stil staan.
NEUK Gaat achter Zwart in een kastje sigaretten zoeken en wordt
zodoende in het ritme van Zwart en God meegenomen. Hij draait
zich naar Zwart waardoor het er op lijkt dat hij Zwart neukt.
Heeft nog een hoop te leren.
SLIJM Draait naar Zwart en trekt zich af
ZWART Komt wel.
Geeft God een klap tegen zijn heup.
Zullen we weer.
GOD
We?
ZWART Neukt weer door.
Zie je nou wel.
Wij zijn voor elkaar geschapen.
De hele mensheid is voor elkaar geschapen.
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Ieder mens past een ander mens.
Dat maakt me soms zo gelukkig.
Ken jij dat gevoel niet alleen te zijn.
Dat jij het bijvoorbeeld een voorrecht vindt
om mij gelukkig te maken.
Duwt, tevergeefs tegen Slijm
Doorgaan.
Eveneens tevergeefs tegen Neuk
Jij ook.
En ik jou gelukkig kan maken.
Een heel voorrecht.
Komt met lange hese zucht klaar.
Een heeeel voorrecht.
Trekt zich terug en sluit zijn broek.
God je bent een vrouw,
je bent een vrouw God.
Blijft gebogen staan.
Draait zich om en vraagt met gebaren aan Zwart of hij nu mag.
God wacht op je,
ik zal Slijm even helpen.
Neukt God.
Kun je het vinden Slijm.
Waar had je het gelaten.
Jij hebt ze het laatst gehad.
'n Kwestie van zoeken.
Blind worden van het niet vinden.
Wij laten ons niet kennen he Slijm.
en SLIJM Rommelen zwijgzaam door.
Komt geruisloos klaar en gaat met Zwart en Slijm meezoeken.
Zakt door zijn knieën en gaat op de grond liggen
Een godverdommese goedzak die god.
Ik droomde net dat de wanden weken.
Weken wat.
Gewoon weken.
Wat?
Niet meer dan dat.
Weken wat.
Opzij.
Opzij.
Hij bedoelt opzij.
De wanden weken opzij.
Wijken.

ZWART
SLIJM
ZWART
SLIJM
ZWART
SLIJM
ZWART

Maar dan gisteren.
Gisteren was voorbij.......
Is.
.......en wat gisteren is.......
Was.
.......is voorbij.
Alles,
wat was.
SLIJM Ik wil dat wat was voorbij is.
Vergeten bedoel ik.
ZWART Wat was onthou je.
Anders was het er niet.
Lul niet over vergeten.
SLIJM Je kunt vergeten.
GOD
Niet wat net was.
SLIJM Zelfs dat.
GOD
Schrap gerust "vergeten" uit jouw geheugen,
maar daarmee ben je het nog niet kwijt.
Ik,
vergeet nooit.
SLIJM Onze computer.
GOD
Ik onthoud wat jij wilt vergeten.
Dus schrap jij wat je kwijt wilt,
maar laat wat ik heb.
SLIJM Ik begríjp je niet.
GOD
Voor begrip moet je kunnen onthouden,
anders snap je niet.
SLIJM Ik snap alles maar begrijp niks.
Ik ben te simpel.
GOD
Jouw vlucht,
simpelheid.
Een vis willen zijn als je aan het verzuipen bent.
Alleen een vis lukt dat.
De rest verzuipt
SLIJM Mij lukt het simpel te zijn.
Gun me dat.
Laat me.
GOD
Probeer het.
Alleen,
ik geloof je niet.
Staat op en gaat zijn kasje in.
NEUK en ZWART Liggen.
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Ben jij een vis.
Nee 'n kreeft.
Wij zijn een tweeling.
Hou op.
Godverdomme godverdomme godverdomme.
Stilte.
SLIJM Imiteert God
Godverdomme godverdomme godverdomme.
NEUK en ZWART Godverdomme.
ZWART Godverdomme godverdomme.
NEUK Godverdomme.
God?
God?
Lord?
GOD
Lord dikke lul.
ZWART We gaan vooruit.
GOD
Als jij erbuiten blijft.
ZWART Ik bemoei me nergens mee.
GOD
Je moet niet zo duwen.
ZWART Al houd ik m'n mond,
ik zie alles,
beleef alles,
bén,
dus bemoei,
met alles.
Ook als ik niets doe,
mond houd,
ogen sluit
en me verberg in de verste hoek in mezelf.
Ik ben bij je,
beheers jou
en jij mij.
Er is geen sprake van
wel willen,
niet willen.
Alles staat buiten onze keuze.
Laat mij zeggen wat ik wil,
dat is verhelderend.
GOD
Doet zijn deur open
Toch maar je mond.
Het geluid van je stem is zoveel meer dan dat van je adem.
En die is me soms een gruwel.
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Monoloog interieur
Ik vertoef met hen die net als ik langzaam verbleken.
Ieder voor zich observeert het uitdoven van de ander.
Accu’s die lang leeg staan zijn niet meer bruikbaar.
Ook voor mij zal het straks te laat zijn.
Waarom schrijven jullie niet over de leuke dingen.
Vrees niet dat ik wegkwijn van jaloezie
dat mijn verlangens me zullen verstikken bij de aanblik van
geluk.
Het zal me voeden
herinneren aan wat ik was en zijn kon.
Waar zijn m'n watjes
SLIJM Je vette watjes.
NEUK Je vette lapjes.
GOD
Waarom kan het niet even stil zijn.
SLIJM Doet grote dotten watten in de oren van God en daarna bij zichzelf.
NEUK Doet eveneens grote dotten watten in zijn oren
GOD
Ik vermoord jullie nog.
NEUK Pas dan
zal het stil zijn.
SLIJM Tot de larven komen.
Tot de larven komen God.
Heb je daar wel eens aan gedacht god,
hoeveel lawaai drie met larven gevulde lijven maken.
Daar had je nog niet aan gedacht.
Aan dat lawaai.
Stilte.
NEUK Knisper de knasper keer drie miljoen.
SLIJM Heb 'n keer een dooie kat langs de weg zien liggen.
Volgens mij was ie nog nooit zo levend geweest.
Eén grote bulder larven kwam uit zijn buik
om vervolgens door zijn opengesperde bek weer binnen te gaan.
Als je de beestjes weg dacht,
leek het of hij rustig maar stevig lag te ademhalen.
GOD
Een tot vlees geworden adem.
ZWART Zwart vlees.
GOD
Het leven na het leven.
NEUK Godverdomme godverdomme godverdomme.
Zo gaan we nooit dood.
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ZWART Je hebt het eeuwige leven Neuk.
Daarvoor heb je geen geloof nodig.
NEUK Ik geloof niets.
Ik geloof niemand.
GOD
Meer dan genoeg.
NEUK Meer dan meer.
SLIJM Het meest.
GOD
Je snapt wéér niet.
SLIJM Veel meer meest.
NEUK Nederland Europa Wereld Heelal.
Stilte.
Tot Zwart.
Vier min een.
ZWART Is één minder.
NEUK Een kwart meer.
ZWART De man een twaalfde.
NEUK Zo weinig?
ZWART Helaas.
NEUK Geeft het de moeite?
ZWART Een twaalfde?
In minder dan twee weken een hele eenheid meer.
NEUK Per jaar zesentwintig extra eenheden per persoon.
SLIJM Driehonderdvijfenzestig gedeeld door twaalf is dik dertig.
NEUK Als we jou niet hadden.
ZWART 'n Maand per jaar.
NEUK 'n Jaar van dertien maanden,
spaar me.
ZWART Andersom.
Een jaar van elf maanden.
NEUK Eén twaalfde méér lucht en één twaalfde mínder gezucht.
ZWART 'n Kwart.
NEUK Wat?
ZWART 'n Kwart minder gezucht.
NEUK Drie maanden in een jaar.
ZWART 'n Mensenleven.
SLIJM Door één mensenleven minder.
ZWART Slijm?
NEUK Hoeveel levens zijn er.
SLIJM Te veel.
NEUK Ik word erg moe.
ZWART Onze lucht bezwangerd met extatische zuchten
NEUK Leven in één grote geile zucht.
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ZWART 'n Wereld zwetende kronkelende lijven.
NEUK Wij leven langs de lijn en zien niet.
Kijkt naar zijn handen.
Deed ik het links of rechts.
GOD
Recht vooruit.
NEUK Ga een oefening van berouw bidden.
SLIJM Wat?
ZWART Jaloers?
NEUK Tot Zwart.
Vier min twee?
ZWART Neuk?
NEUK Vijftig procent?
ZWART Neuk.
NEUK De man honderd procent.
ZWART You only live twice.
NEUK Spaar me.
ZWART Een verdubbeling.
NEUK Twee maal zwaarder.
ZWART Lichter.
GOD
Wat doen ze Slijm.
SLIJM Wat doen ze God.
GOD
Tellen Slijm.
SLIJM Maar dat kun jij toch het beste God.
GOD
Beter,
beter Slijm.
SLIJM Best, God.
GOD
Het best Slijm.
SLIJM Ik zal naar je luisteren God.
GOD
Deal Slijm,
luister.
ZWART Dealen?
NEUK Delen.
Ik jouw deel.
ZWART Jij het mijne.
En Slijm dat van God.
En God?
SLIJM Een nieuw leven.
ZWART Onze God.
NEUK Onze allesweter.
ZWART Bedweter.
NEUK Badweter.
ZWART Bedwater.
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NEUK
SLIJM
ZWART
NEUK
ZWART
NEUK
ZWART
GOD
ZWART
NEUK
ZWART
NEUK
SLIJM
NEUK
ZWART
GOD
ZWART

Bedwetter.
Badwater.
Die hadden we nog niet.
Wéér Slijm.
Altijd Slijm.
Slijm altijd.
Altijd Slijm.
Stop dat geslijm.
God?
Altijd God.
God altijd
Altijd goed die god.
God-oh-god-oh-god.
Spoel je mond.
Spoel je mond met water.
Water?
God's water.
Verdrink in hem of verzuip in ellende.
NEUK Adem.
ZWART Er is nog geen einde.
NEUK Hoezo.
ZWART Amen betekent einde
NEUK Betekent "Ik beaam" en ik zei geen amen.
Ik zei "Adem".
Ik bedoel
verdrinken of verzuipen klinkt te doodgaanderig,
lust ik niet.
Jouw benauwenis werkt ook op mij,
je moet daar rekening mee houden.
GOD
Hou op over doodgaan.
Het laatste wat ik voor mezelf kan bewaren,
mijn laatste bezit.
NEUK Jouw bezit,
het onze.
GOD
Als ik het over bezit heb,
betekent dat,
dat dat dat dat dat van mij is.
Mijn bezit is van mij alleen.
Ons bezit is van ons allemaal.
Aangezien jij over "Jouw bezit"
sprak
je over míjn en niet over óns bezit.
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Monoloog interieur
Ik kan je vertellen
hoe groen een houten bank kan zijn
geluk kan schuilen in een zacht woord
een zin een sonate kan wezen
gras je vinger soms kan snijden
en een huilend kind je hart kan gijzelen.
Je zeggen dat verlangen alle afstand overbrugt
en wat voorbij is altijd bij je blijft
maar het verleden vloekt zo met het heden.
Ach wat zal ik je vertellen over mijn ervaringen
die feitelijk de onze zijn
terwijl mijn ervaringen van vandaag
slechts voortkomen uit mijn dromen.
Hoe kansloos zijn woorden die jij niet hoort.
Welk geluid dringt nog tot jou door.
Gedwongen delen wij hier al wat we hebben
maar alleen bij jou
was delen het ontvangen van meer.
NEUK
GOD
SLIJM
GOD
NEUK
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
NEUK
GOD
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Toch,
jouw bezit is ons bezit.
Kan niet,
evenmin als een blauwe lucht groen kan zijn.
Blauwgroen kan wel.
Een blauwe lucht kan onmogelijk groen zijn.
Slijm heeft gelijk.
Er bestaan blauwgroene luchten.
Natuurlijk bestaan er blauwgroene luchten.
Wat lul je dan.
Maar dat zijn blauwgroene luchten niet blauwe luchten.
Ook,
ook blauw.
Je noemt ze blauwgroen,
niet blauw.
Snap je het nu eindelijk.
Maar dat is meer een kwestie van smaak
of van de kwaliteit van je ogen.
Ik geef het op.

SLIJM
NEUK
GOD
SLIJM
NEUK
GOD
ZWART

GOD
NEUK
SLIJM
ALLEN
SLIJM
ZWART
SLIJM
ZWART
SLIJM
NEUK

SLIJM
NEUK

GOD
NEUK

GOD
ZWART
NEUK
GOD
SLIJM
NEUK
ZWART
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Turqoise!
Dus je geeft het toe.
Ik geef niets toe.
Natuurlijk,
turqoise natuurlijk.
Dat doe je wel.
Als ik zeg dat ik niets toegeef geef ik niets toe.
Jij zei "Ik geef het op" dus geef je toe.
Het opgeven is een teken van zwakte.
Dat doe je als je weet dat je niet kunt winnen.
Niet kunnen winnen wil niet zeggen dat je geen gelijk hebt.
De waarheid wint het van alles.
Al is de leugen nog zo snel,
de waarheid achter.....
Kijken naar Slijm.
Aarzelend.
....haalt hem wel.
Slijm gaat even schoonmaken he Slijm.
Ik heb gisteren.
Slijm gaat even.
Onzin.
Gaat schoonmaken.
Natuurlijk onzin.
Vertel me wat geen onzin is.
Weet jij iets wat geen werkelijke onzin is?
Kijkt Neuk aan en zwijgt.
Zie je wel.
Alles is onzin.
Jouw leven is bijvoorbeeld onzin.
Het leven van God is onzin.
Ons leven hier is onzin.
Wat bedoel je met hier.
Bedoel je dat het leven na jou wel zin heeft.
Bedoel je dat.
Ik bedoel.
Dat alle leven onzin is.
Klopt
Nee.
Ik bedoel.
Dat als jij.
Slijm schoonmaken.
Maar maak eerst je zin af.

SLIJM

Dat als hij het hier onzin vindt......
Wie houdt hem tegen.
ZWART Ik Slijm.
Denk aan het allesoverheersende geweld van de larven.
Gek zul je worden.
Schreeuwen,
van de pijn in je oren.
En smekend op je knieën
zul je terugverlangen naar een levende God.
Geef de dingen z'n tijd.
GOD
Ik bedoel dat het leven geen zin heeft
hier en nu op deze plek met jullie.
ZWART Ai.
Aiaiaiaiai.
Het is eruit.
Hij geeft het toe.
Hij gaat liever dood dan met ons verder.
GOD
Verslagen.
Zei ik dat.
Dat zei ik niet.
NEUK Tegen Zwart.
Zie jij wat aan mijn oren.
ZWART Je moet ze eens wassen.
NEUK Als jij God,
Realiseert zich dan pas wat Zwart zei, kijkt naar Zwart, en weer
terug naar God.
denkt dat ik iets aan mijn oren heb,
gevaarlijk jongen.
GOD
Mijn denken gaat jou niet aan.
NEUK Wel als je het uitspreekt.
En óók,
als je dat niet doet.
Want dan zweet je het uit.
En dat stoort me ook.
Zelfs als jij in je slaap je adem inhoudt.
Jij stoort me.
Jij verstoort mijn ritme.
Helemaal als je er niet bent.
We zijn aan je gewend God.
We zijn aan je verslaafd.
Je bent van ons.
Niets blijft je over.
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GOD
Ik zal het nooit goed doen.
ZWART Wat 'n goddelijke uitspraak.
Wat 'n wijsheid.
Wat 'n zelfkennis.
En wat 'n opoffering.
NEUK Zo wil ik je kennen.
Hoe heet dat ook weer als je jezelf opoffert.
SLIJM Held.
NEUK Nee dat ben jij.
ZWART Altruïstisch.
NEUK Hoor je dat god,
hoor je wat je bent.
Altruïstisch.
SLIJM Is dat een held.
NEUK Nee dat ben jij.
SLIJM Ben ík altruïstisch.
NEUK Niet alles willen Slijm,
held is genoeg.
GOD
Misschien wil Slijm altruïstisch zijn.
ZWART Nou moet je niet al te altruïstisch zijn
door zelfs jouw altruïsme nog te willen afstaan.
Er zijn grenzen God.
SLIJM Waarom zou ik niet altruïstisch mogen zijn.
ZWART Ik wil dat woord niet meer horen.
SLIJM Altruïstisch?
ZWART He?.
NEUK Tegen God.
Mag ik jou jasje passen.
GOD
Mijn jasje?
NEUK Kijken hoe het me staat.
GOD
En dan.
NEUK Dan weet ik dat.
GOD
En als je dat weet.
NEUK Dan onthou ik dat.
GOD
Wat moet je met die wetenschap.
NEUK Bewaren.
GOD
Bewaren.
NEUK Voor later.
GOD
Later.
NEUK Ja.
GOD
Als je groot bent.
NEUK Als ik groot ben.
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GOD
NEUK
SLIJM
ZWART
SLIJM
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART

GOD

ZWART
GOD

ZWART
GOD
ZWART
GOD

ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
GOD
ZWART
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En verstandig.
En verstandig.
Gaan jullie nog even door.
Ik zoek de liefde.
Hij zoekt de liefde.
Waar is de liefde.
Wat is er met je liefde.
Ik hou van je God.
Ik ben je man Zwart.
Jij bent een hoer.
Die jou liefde geeft,
veel liefde geeft.
Veel gedéélde liefde God.
Nietwaar Slijm?
Neuk?
Mijn liefde is daardoor juist rijker,
warmer,
intenser
De liefde voor jezelf bedoel je.
Precies,
en die liefde geef ik aan jou door.
Meer kun je je niet wensen Zwart.
Ik geef jou wat ik het meest koester.
Eigenliefde
Maar dan gedeeld.
Ik moet kotsen God.
Geef over wat te veel is.
Letterlijk bedoelend.
Maar wacht tot ik hier weg ben.
Ben moe.
Alles is manipuleerbaar.
'n Te lichte constatering.
'n Constatering als een ontsteking.
Ik heb een zeurende onophoudelijke pijn.
Pijn zien doet zeerder dan zelf pijn dragen.
Wat heb jij dan veel pijn God.
Klopt.
Maar kan ik jouw pijn verlichten door mijn pijn te elimineren.
Dat kun je.
Dan moet ik een besluit nemen zonder na te denken.
Zonder te voelen.
Handelen zonder denken en voelen,

kan dat.
GOD
Wij zijn daarvan het levende bewijs.
ZWART Wij denken.
GOD
Wij óverdenken.
Zoals óverkoken.
Als dat te lang duurt
raakt de melk op en kookt er niets meer over.
ZWART Tot de kan leeg is.
Je zegt dan,
de melk is op.
GOD
De melk is op Zwart.
NEUK Laten we slapen,
misschien dromen we nog wat.
GOD
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Monoloog interieur
Jullie zijn de uitverkorenen
van wie wij mogen overdenken
beschrijven en dromen.
Jullie zijn de gezonden
de besten
de beteren
die vanaf de kant op ons toezien.
Jullie zijn de zieners,
wij de wezen
de beesten
de uitzonderlijken
de blinden.
Gebonden tasten wij de duisternis af
en luisteren
ingehouden en tevergeefs
naar de aanwijzingen
die jullie ons van de kant toeschreeuwen.
Opgesloten in een wereld
die alleen de onze is
volgen wij een uitgestippelde weg
die nergens toe leidt.
Voor altijd
dragen wij het stigma van hen
die de donkere zijde te lang hebben gekend.

Zwemmen in een zee
waarin alleen verzuipen mogelijk is.
Wij komen nooit terug.
GOD

Mag ik met je meedromen,
ik ben leeg.
NEUK Kom maar.
GOD
Waar was je.
NEUK Pas aan het begin,
het kan nog alle kanten op.
GOD
Gezellig.
ZWART Mag ik ook.
GOD
Ja.
ZWART Ik kom ook.
Een quadrofonische droom.
NEUK Dat wordt niks.
Staat op.
Ik had vroeger een quadrofonische installatie,
werd ook niks.
Te veel.
Het geluid kookte over,
werd nog minder dan mono,
het sloeg zichzelf dood.
ZWART Te veel is nooit goed.
Je verwachtingen gaan namelijk mee.
En aangezien een beetje verwachting
al meer is dan de realiteit,
zal veel verwachting de realiteit nog meer reduceren.
Verwachtingen verdringen de werkelijkheid.
SLIJM Ik verwacht niets meer.
NEUK Maar dat heeft met iets anders te maken.
ZWART Wij verwachten wel voor jou, o.k.?
ZWART en NEUK Gaan hun kastjes in.
GOD EN SLIJM Liggend
GOD
Slijm.
SLIJM Ja.
GOD
Ga je goed dromen.
SLIJM Ja.
GOD
Zie je.
SLIJM Wat.
GOD
Je verwacht toch nog wat.
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SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
SLIJM
GOD
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Denkt na.
En jij God.
Ik verwacht niets meer
Helemaal niets?
Toch.
Wat dan.
Dat ik helemaal niets meer zal verwachten.
Is dat niet te weinig.
Hier is alles te, Slijm.
Vooruit ga slapen.
God.
Ja.
Mag ik met jou in een stereo-droom.
Doe maar niet.
Waarom.
Omdat je niet van mijn muziek zult houden.
Welterusten.
Rust wel Slijm.
Horen jullie de fanfare.
Ze komen me halen.
Een landschap dat streelt.
Kleuren die ontwaken.
Ik ga hier.
Zo recht.
Zo recht van lopen.
Kom mee.
Blijf achter.
Laat je niet horen.
Ze zouden schrikken.
Kijk de koningin.
De koningin van de dag.
Ze loopt voorop.
Ze zwaait.
Hou op Neuk niet zwaaien.
Als je niet stil bent stuur ik je weg.
Ik ken haar.
Deze schoonheid.
Deze omvang.
Deze warmte.
Deze nieuwe dag voor mij
Deze, "Dag moeder hoe gaat het met me".
Ik wordt gedragen.

Duizend zachte handen wiegen.
Mij naar de orgelklanken van mijn kermis.
Honderd draaimolens gaan.
Zacht rond en zwaaien stil.
Ik lach naar ze.
"Draai", roep ik.
"Draai rustig door, en zwaai"
En ik zwaai terug.
SLIJM Ga door
Waar ben je
Loop ik met je op
Ben ik dicht bij je
Schijnt de zon
Wordt ik warm?
Een zoele wind voor ons?
Dik rubberen zachte zolen onder mijn voeten?
Verend achter je aan?
Vrienden?
Vriend, ik lach je.
Jij lacht?
Zij, zij lachen
Tranen stromen warm van mij af
Waar ben je God
GOD
Hier
SLIJM Als ik hier alleen was zou ik wensen dat jij kwam.
GOD
Werkelijk.
SLIJM Ja.
GOD
Zou je dat werkelijk wensen.
SLIJM Het zou me niet verbazen
Muziek zet in: Traumerei van Schumannn.
GOD EN SLIJM Gaan hun kastjes in.
GOD SLIJM ZWART NEUK Halverwege de muziek openen en sluiten allen
langzaam de deurtjes
NEUK Klapt zijn deur open aan einde van de muziek.
Krijg het kut / liggen we hier / laplazeres zwaar / weg / weg van
deze zooi / vader kust midden in de nacht dochter die wakker was
geworden teder goedenacht /dochter zegt: / je ruikt naar de
glasbak / dochters / kermis / sta op.
Veegt alles in een beweging van tafel.
SLIJM, ZWART en GOD Komen uit hun kastjes
ZWART Verrot deze ruimte / uit m'n zicht nicht / krijg je klere / stik in je
praatjes / mistig dienaar / jij verheven broodrooster / de eerste
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mond die zich opent sla ik klem / in de klem / open klemmend grijp
ik mij vast aan de kwijl verstold tot gedroogde knutsellijm en
hakkkk mij naar binnen / komt allen tot mij in mij neder / ik bijt je
strot door boven én onderdoor / vervul je wensen tot vreugde van
allen / maak af / maak 't af / sla kort klein wezenloos / wie o wie o
pakt / om pak mij / pak mij kom / pak misgeboorten / maak af /
maak mij af / durf / ik smeek / maak 't.
Slaat Zwart in elkaar.
Komop / make your day man
GOD
Staat hulpeloos met zijn handen in de lucht en begint te
schreeuwen
Zwart doe wat / je doet wat wat doe je wat verdomme wat doe je.
SLIJM Zwaait zijn armen in de lucht en roept. Laat dat dat wat laat dat
laat / dat kom kom kom kom laat dat wat tot jezelf.
NEUK Stort zich met z'n volle gewicht op Slijm. Hij wurgt hem.
Schreeuwt.
Rust wat.
Rust.
Rust ik zeg jullie.
Rust zeg ik rust.
Rust.
Ik.
God God oh God oh deerne waarom heb je ons verlaten.
Dat
GOD
Rukt zijn hemd met één beweging open en roept.
Steek / steek / steek jullie onverwachte ongewenste steek.
ZWART Staat rustig op en steekt hem langzaam in zijn borst.
Omdat ik van je hou.
GOD
Zakt langzaam door zijn benen.
Shit. Wat?
ZWART Weet je hoe ze doorliggen noemen,
de ziekte waar langdurig bedlegerigen last van krijgen
als ze al lang in bed liggen,
in 'n bed.
NEUK Nee.
ZWART Decubitus.
Decubitus.
Wij Neuk.
Onze zielen.
Onze geest.
Rauwgeslagen doorgelegen overgekookt.
Wij lijden aan een sufgeneukte decubitus spiritus.
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NEUK Lijkt wel iets heiligs niet.
ZWART Een heilig momentum spiritum.
Dit is rust.
Gewelddadige rust.
NEUK Zullen zij morgen weer samen.
Zullen wij morgen weer samen.
ZWART Nee.
Zij zullen niet.
Zij hebben nergens meer last van.
Laten we hen een eindje wegbrengen.
Slaap Neuk tot je slaapt de slaap van de niet wetenden
en daarom zo goed zult slapen.
NEUK Slaap goed Zwart tot straks.
Neuk je voortaan met mij.
ZWART Laten we tijd nemen.
NEUK Ik heb geduld.
ZWART Waar is de worst
mijn worst zei hij.
NEUK Bedorven.
ZWART Hem vooruit gegaan.
Carnaval des animaux.
NEUK Knisper de knasper keer twee miljoen.
Ik mocht hem.
Nee, ik mocht hem niet.
ZWART Hij was te slim.
NEUK Hij zag ook als hij niet keek.
Hij stoorde,
verstoorde.
ZWART Hij beheerste.
NEUK Hij beperkte.
Ik rook hém zonder ophouden rook ik hem.
ZWART Een scheetje bij wat je te wachten staat.
NEUK Ben jij nu gelukkig.
ZWART Geen interessante vraag.
Het belangrijkste van dit moment is
dat ik weet wie ik ben
waar en met wie
dus dát.
NEUK Als ik jou zo hoor,
wéét ik dat ik nog besta.
Alleen,
ik twijfel aan de staat waarin.
46

De angst overvalt me
dat ik nog maar een schaduw van jou ben
Immaterieel
heel erg.
ZWART Zeg me wanneer je je zo voelt.
Ik zal je helpen.
NEUK Hoe.
ZWART Ik kan je knijpen.
Je hard knijpen en plots tegen je schreeuwen.
NEUK Stel dat ik je dan uit schrik zou dood slaan.
ZWART Dan zou jij met een probleem zitten.
NEUK Een levensgroot probleem.
ZWART Onoverkomelijk.
NEUK Nu zonder jou.
Mijn leven zou overweldigend aanwezig zijn.
Ik zou me daar niet meer deelgenoot aan voelen.
ZWART Er zou je weinig anders overblijven dan mij te volgen.
NEUK En dat red ik nooit in m'n eentje.
ZWART Jouw noodlot.
NEUK Jouw geluk.
ZWART Mijn?
NEUK Geluk.
Jij weet dat ik niet zonder je kan.
Dus jij weet dat je volkomen veilig bij me bent.
ZWART Dat ik jou in mijn macht heb.
NEUK Zolang ík dat wil.
ZWART Regent het?
NEUK Ik kan voor een voortijdig einde kiezen.
ZWART Je beweerde dat je dat zonder mij niet zou lukken.
NEUK Zonder jouw aanwezigheid,
inderdaad.
Maar
zolang ik kan handelen
in een rechtstreekse confrontatie met jou,
zal me alles afgaan.
ZWART Ik kan jou dus alleen treffen
door zelf als eerste te vertrekken.
NEUK Jóúw noodlot.
ZWART Jóúw totale afhankelijkheid.
NEUK Dan maar samen.
ZWART Samen wat.
NEUK Samen zijn
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en samen niet zijn.
ZWART Maar dan eis ik volkomen medezeggingschap in elk besluit
dat over samen wordt genomen.
NEUK Een democratie?
Akkoord.
ZWART Nee,
dit gaat verder.
Ook ieders zeer individuele besluit
dient door de ander te worden gefiatteerd.
NEUK Dat is dictatuur.
ZWART De dictatuur van het individu.
NEUK Het strengste regime denkbaar.
That's hell man.
ZWART Yeah, this is hell.

Einde.
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