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SpeelTijd 'n leven vol... 
 

 

 

Spelen met de tijd. 

leder mens speelt op haar of zijn manier met het verleden. Er is geen 'historische waar-

heid', er is slechts een 'historische waarachtigheid'.  

In onze herinnering proberen we terug te vinden wat ons het meest flatteert, we interpre-

teren onze geschiedenis. We verdringen de herinneringen die we niet kunnen gebruiken. 

We vergeten ze. 

Een mensenleven gaat over historische perioden heen. Welke keuzen maken de histori-

sche omstandigheden voor ons, welke maken we zelf (niet).  

We spelen met de tijd. We spelen om een klein ogenblikje uit de ban te springen, om 

eens zot te doen als vroeger. Of we spelen niet om door de volwassenenwereld geaccep-

teerd te worden. 

Tony, de 65-jarige vrouw, leeft nu. Ze speelt met haar verleden, met haar herinneringen, 

haar interpretatie. Ze konfronteert haarzelf met de verschillende perioden uit haar leven: 

haar jeugd en naïviteit; haar huwelijk en moederschap; haar overgang. 

Tony 65 jaar in 1982 

Net 45 jaar in 1962 

Nettie 33 jaar in 1950 

Antoinette 18 jaar in 1935 

Is het een droom, een nachtmerrie, een fantasie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een toneelstuk over een vrouw geschreven door 
Lisette Mertens
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Scène 1 

 

Ze komen alle vier op (Tony, Net, Nettie, Antoinette) als kinderen die uitgelaten worden) 

(Antoinette loopt rechtstreeks naar de pinpong-tafel) 

Antoinette Wie speelt er met mij? 

(Nettie draait zich onverschil lig af en drentelt wat rond)  

Tony Ik wil het wel proberen, maar 't is lang geleden. 

Antoinette 'k Heb last van m'n enkel. Bij de laatste wedstrijd heb ik hem verstuikt. 

(Net tekent ondertussen een hinkelpark)  

Net (tot Nettie) Doet ge niet mee? 

Nettie (heeft duideli jk zin) Nee. 

Net Er is toch niemand die 't ziet. 

Nettie Daar is 't niet voor, 'k heb nu geen tijd. 

Antoinette Ge speelt niet slecht voor uw ouderdom. 

Tony 'k Ben vroeger bijna kampioen geweest. 

Antoinette Bijna? 

Tony 'k Werd geklopt door een jongere. 

Antoinette Wanneer? 

Tony De eerste wedstrijd nadat ik m'n voet had verstuikt. 

(Antoinette stopt met spelen) 

Tony Speelt ge niet meer? 

Antoinette 'k Speel alleen als ik kan winnen. 

Tony Ja, daarom ben ik ermee gestopt. 

Nettie Ge kunt nogal zeveren over uw pingpong, zeg. Zo belangrijk is 

dat niet, ge verliest toch. 

Antoinette Zwijgt gij, gij kunt niet eens meer spelen. 

Nettie Straks misschien, 'k heb nu geen tijd. 

Net (tot Tony) Doet ge mee, Tony of hebt ge geen tijd? 

Tony (lachend) Alle tijd. 

Nettie Zijt ge niet beschaamd? Ge stelt u aan als klein jong. 

Net Gooien of overspringen? 

Tony Gooien, niks overslaan en langzaam omhoog. 

(ze spelen) 

Net (giechelend) Niks overslaan en langzaam naar omhoog. 
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Tony Wat is er? 

Net 'k Moet aan iets denken. Zoals een glimlach na 't vrijen. 

Tony Wat? 

Net Die vertrekt vanuit uw tenen, gaat door heel uw lijf en komt er langs uw 

mond uit. 

Tony Ge staat op de lijn, 't is aan mij. 

(Nettie heeft ondertussen een kleurboek gepakt en is gaan zitten verven, heel 

nauwkeurig binnen de l ijnen. Ze neuriet 'Een huis met een Tuin-

tje!' . Antoinette doet teken naar Tony en Net en sluipt naderbij)  

Antoinette Betrapt. 

Nettie Ik help mijn kinderen in hun spel. (ze moffelt het kleurboek weg) 

Maar dat begrijpt gij nog niet. 

Antoinette Nee, dat begrijp ik nog niet, maar dat zal ik dan later wel begrijpen zeker? 

Als ik zo oud ben als gij zeker? 

Nettie Stel u niet aan. Sta niet zo te tutteren, doe iets nuttigs. 

Antoinette Wat dan? Zakken naaien aan de haven? 

Nettie Gij zult nog zwarte sneeuw zien, gij. 

Antoinette Nog zwarter? Mens 't is krisis. Ze zeggen wel dat het beter gaat, maar werk 

is er niet. 

Tony (spottend) Help uw moeder in 't huishouden. 

Antoinette Weet ge nog zoiets? 

Net Borduren voor uw uitzet. 

Nettie Gij zijt nog jong, ge kunt nog doen wat ge wilt. Als er kinderen komen is 't 

ermee gedaan. 

Antoinette Er is geen werk mens. 

Nettie Ik zou werk kunnen vinden als ik wilde. 

Tony Er is geen werk, 't is krisis. 

Antoinette Bij mij is het dé krisis. 

Tony 't Is goed, 't is goed. 'k Ga op uw krisis niet afbieden, houdt ze. 

Nettie Ik was allang blij dat onze eerste in '41 geboren werd. Dan konden ze mij 

niet meer tewerkstellen. 

Antoinette Dat begrijp ik niet. Eerst klagen dat er geen werk is maar als er dan werk 

gemaakt wordt zoekt ge uitvluchten om er van af te komen. 

Nettie Wat zit gij nu voor praat te verkopen? Een kind krijgen is een uitvlucht om 

niet te gaan werken? Ge verstaat er niks van. 

Antoinette En gij dan, ge doet als een oud wijf die altijd alles beter weet. Betweter. 

Tony Jacques vond dat als er kinderen kwamen ik niet meer kon gaan werken. 

Nettie Ik vind dat zelf. 
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Antoinette Gij weet niet meer wat ge zelf wilt, gij. Ik vind dat ge zelf moet beslissen wat 

ge doet met uw leven. 

Tony Als ge maar beslist wat in straatje van uw vrijer past, hè? 

Antoinette Mens gij kent Jacques niet. 

Tony Ge hebt gelijk, zoals gij hem kent ken ik hem niet meer. 

(Net zit ondertussen in de hemel van het hinkelpark) 

Tony Wat zit gij zolang in die hemel te doen? Kom, we spelen door. 

Net Nettie, doe nu mee. (tot Antoinette) Zullen we met ons vieren spelen? 

Nettie Nee straks, 'k heb nu geen tijd. 

Antoinette Dat kinderachtig spel zeker. 

(Tony en Net spelen) 

Tony Au, twéé... 'k krijg af en toe zo'n steek in m’n enkel. 'k Denk dat het reuma 

is. 

Net 't Zal de ouwe dag wel zijn. 

Tony Zeg, 'k ben nog heel vief voor mijn leeftijd. 

Net 't Is aan mij. 

Tony Nee, dat telde niet, ik deed twéé. 

Net Alles telt. 

Tony 'k Ben al 65, weet ge dat? 

Net Niks mee te maken. 

Antoinette Kibbel niet zo. Zijt ge kinds aan 't worden? 

Tony Ge doet ineens zo ouwelijk, hebt ge trouwplannen? 

Net Trouwen is houwen. 

Tony Pas maar op of ge zijt oud voor ge 't weet. 

Antoinette 'k Word niet oud. Zo gauw ik begin te sukkelen maak ik er een eind aan. 

(Tony wijst op haar enkel) 

Tony Als ge niet oud wilt worden moet ge u jong ophangen, (ze gooit  haar het 

springtouw) 

(Nettie heeft ondertussen een speelgoedservies uitgepakt en speelt of er b ezoek 

is. Net is haar aan het bekijken. Nettie merkt het en voelt zich 

betrapt in haar spel) 

Nettie 'k Was een kop koffie aan het zetten. Drinken jullie er eentje mee? 

Tony Ja, maar dan moet ge straks nieuwe zetten. 

Nettie Waarom? 

Tony 't Is weekend, de familie komt. 

Nettie Nee, ik wil het niet, niet ieder weekend. 

Net Ze brengen cadeaus mee voor de kinderen, ze zijn rijker. 
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Nettie Ze bemoeien zich met de opvoeding van de kinderen, met hoe ik het huis-

houden doe. Ze weten alles beter. 

Tony (plagend) De familie van Jacques is ook uw familie, ge kunt er uw deur 

niet voor dichthouden. 

Nettie Niet ieder weekend, 'k Zet de hele dag koffie. Ik ren en draaf, zij komen naar 

buiten voor de goeie lucht. 

Net Ik fantaseerde altijd dat ik in 't weekend midden in de stad woonde, op een 

heel klein appartement. 

Tony Ik schonk hen koffie vol haat en hoopte dat ze er ziek van zouden worden. 

Antoinette Jacques z'n broers en zussen gaan vaak mee uit. Ik vind dat gezellig zo'n 

grote ploeg. 

Nettie Samen grote wandelingen maken en veel sport en samen zingen in de 

sportvereniging... 

Tony Allemaal heel gezond. Vol moed naar de toekomst en er wordt werk be-

loofd, hè? 

Antoinette (argeloos) 't Wordt toch tijd dat er wat verandert of niet? En 't is plezant. 

Op de meiboomplanting was er volk, allemaal jonge mensen. Dat volksdan-

sen vind ik flauw, 'k Zou liever charlestonnen. Maar we deden bijna in ons 

broek van 't lachen met alle fouten die ze onder 't dansen maakten. Van de 

zomer gaan we naar 't zomerkamp. We hebben ons al laten inschrijven. 

Ons vader wou het eerst niet betalen, 't Is tegen mijn principes, zei hij. Ter-

wijl 't bijna niks kost. 

Tony Gezellig op zomerkamp, u elke morgen wassen met koud water, uit principe. 

Ge zoudt beter een andere sportvereniging kiezen. Met deze zult ge nooit 

winnen. 

Antoinette Ge valt in herhaling, ge wordt oud. 

Nettie Stomme geit, met uw sportvereniging. Na de oorlog bleven de buren ons 

scheef bezien. We zijn dan maar verhuisd, ineens naar buiten de stad, dat 

was ook beter voor de kinderen, 'k Zal dat gordijn nog moeten repareren 

voor ze komen. 

Antoinette Als ge 't allemaal zo goed weet, waarom vertelt ge 't mij dan niet? 

Tony We doen niks anders. 

Antoinette 'k Hoor het niet. 

(er valt een korte sti lte) 

Nettie Antoinette, zullen wij eens pingpongen? 

(Antoinette bekijkt de tafel, ziet de kopjes aan de ene kant staan, kiest de voor 

haar beste kant) 

Antoinette Ja, da's goed, ik aan deze kant. 

(ze spelen, Nettie met de handicap van de kopjes)  

Tony Maken we 't spel af? Zit ge nu weer in de hemel te dreutelen? Komt 't was 

aan mij. 

Net Niks ervan. Twéé telde niet hadden we afgesproken. 
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Tony Maar nu spelen we door, met uw getreuzel. 

Net Gij bemoeit u altijd met iedereen. 

Tony 'k Kan 't niet laten. Op de lijn, eraan. 

Antoinette Speel eens goed, zo is er geen plezier aan. 

Nettie 'k Doe mijn best, maar gij speelt met effekt. 

Antoinette Waarom zijt ge zo nurks. Ge zijt toch nog jong. Ge zoudt gelukkig moeten 

zijn. 

Nettie Zeg, 't is goed. Speel door. 'k Ga dat niet allemaal aan uw neus hangen. 

Antoinette 'k Wou dat ik werk had. 'k Wou dat Jacques werk had, dan zouden we kunnen 

trouwen. 

Tony Er is geen werk. 

Antoinette Dat weet ik. En daarvoor ben ik dan van school gegaan, 'k Had er beter kun-

nen blijven. 

Net Als ge 't maar weet. 

Antoinette 't Zou allemaal zo fris kunnen zijn, zo proper, nieuw. Thuis is 't zo grijs, 'k 

Mag niks. 

(Nettie begint opnieuw Huis met Tuintje te neuriën)  

Antoinette Kent gij dat ook? Van de Ramblers. 'k Mocht van thuis niet leren charleston-

nen, dat was niet deftig. Vindt ge dat nu niet belachelijk? 

Nettie Dat van die charleston, da's belachelijk. Maar ge kunt niet zeggen dat ze 

helemaal ongelijk hadden thuis. D'r zijn dingen die niet deftig zijn, die ge 

niet moet doen. 

Tony Kakken in uw schoen. 

(Nettie vanuit het lachen) 

Nettie 't Is lang geleden dat ik nog gedanst heb, swingen. We gaan niet meer zo-

veel uit. In 't begin wel, maar daarna met de oorlog en de kinderen... (ze 

zingt) 

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd  

Gelegen in een gezellige buurt  

En als ik zo naar m'n bloemetjes kijk  

Dan voel ik mij als een koning zo rijk 

(ze dansen allemaal volgens de mode van de periode — charleston, swing, twist, 

stapjes. Nettie vraagt iemand denkbeeldig ten dans. Antoinette 

kent de strofen) 

Antoinette leder mens die heeft zij verlangens en met wat geduld 

worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld 

zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan 

ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan 

Ik heb een huis met een tuintje... etc. 

Zit ik in m'n tuin te genieten van de zonneschijn 

dan wil ik met niemand meer ruilen want ik voel me fijn 

Zandvoort met z'n vreselijke drukte trekt me niet meer aan 
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en voor pootje baden heb ik een teil met water staan 

Huis... 

Tony Ja, daar, daar was een kras op de plaat. 

Nettie (breekt het ineens af) Spelen we door? 'k Heb niet veel tijd. 'k Moet ab-

soluut dat gordijn nog goedhangen. 

Antoinette 'k Heb geen goesting meer om met u te spelen. Ge loopt meer achter de 

bal aan dan ge erop slaat. 

(Nettie loopt weg, op haar tenen getrapt)  

Antoinette Daar is 't niet alleen voor, Nettie. 'k Moet ook m'n enkel sparen. 

(Nettie doet alsof ze 't  niet hoort, zoekt een spiegel op)  

Nettie Weet ge nog Net, Peter? 

Net Zwijg stil, natuurlijk. Uw eerste vrijer vergeet ge toch niet. 'k Weet niet meer 

waarom het uitging. 

Antoinette 'k Heb hem laten zitten. Hij was nogal ziekelijk. Met zo iemand kunt ge toch 

niet aan 't leven beginnen. 

Nettie Ik weet het ook niet meer. 'k Denk dat het gewoon uit is gegaan, per onge-

luk, 'k Heb laatst van hem gedroomd. 

Net Hij was veel ziek en dan ging ik hem bezoeken. We waren altijd op zijn kamer 

en als z'n vader naar boven kwam bonsde die altijd op de trap zodat we 't 

konden horen. Sympathiek. 

Nettie Ik droomde dat ik hem op straat tegenkwam. Ik legde mijn arm om hem 

heen. Hij keek me koud aan. Moet er niet eerst gepraat worden, zei hij. Ik 

was beschaamd dat ik hem zomaar had vastgepakt. Ik wilde m'n arm terug-

trekken, maar dat ging niet. Met alle macht heb ik met m'n ene hand m'n 

arm van zijn rug moeten sleuren. Raar hè? 

Net 'k Heb z'n adres nog eens opgezocht, maar 'k ben er nooit langs gegaan, 'k 

Durfde niet. 

Nettie 't Was zo echt verliefd zijn. Zoals ge zou willen dat het nog eens gebeurde. 

Gelijk een ontdekkingsreis. Hoe moet ik het zeggen? Toen ik zo'n jaar of 

negen was, mocht ik bij m'n nichtje gaan logeren. We hebben veel 'vaderke 

en moederke' en doktertje gespeeld, in 't geheim. Zo spannend was dat met 

Peter ook. 

Net Ja. Hij heeft twee kinderen en een zaak in alarmsystemen. (Nettie proest 

het uit) 

Tony (tot Nettie) Kom, laten wij maar eens wat pingpongen. Al dat gezever over 

vrijers. 

Nettie Maar ik dan aan die kant. 

Tony Niks, ik aan die kant. Ik heb mijn tijd gehad. 

Nettie Zo kan ik nooit winnen. 

Tony Doe er dan iets aan. (ze veegt de kopjes van tafel)  

Nettie D'r moet ge nu zo oud voor geworden zijn. Nu kan ik de stukken lijmen.  
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Tony Nee, dat zal zij moeten doen (wijzend op Net) Speelt ge nu? 

Nee, niet zo, ge moet uw slag beter richten. 

Nettie 'k Zal toch eerst opruimen. 

Tony Als ge 't niet laten kunt. Ge zijt altijd de properste geweest. 

Nettie Dat zegt iedereen, maar da's niet waar. Ik kan heel goed wat rommel ver-

dragen. 

Net Mens ge slooft u uit alsof ge een bos brandnetels aan uw gat hebt hangen. 

Tony 't Glazen blad van 't salontafeltje, daar was geen kindervingertje op te ont-

dekken, nooit. 

Nettie Maar da's niet waar, da's echt niet waar. 

Antoinette Twee tegen een, Nettie. Ze zullen we gelijk hebben. 

Nettie Bemoei u er niet mee. Uw meerderheid heeft zeker geen gelijk. 

Jullie overdrijven. Ik ben veranderd sinds ik er drie heb. Ik doe wel eens 

een wandeling met de kleinste, gewoon middenin de week en dan laat ik 

alles liggen zoals 't ligt. Niet altijd, dat geef ik toe. Als ge er drie hebt kunt 

ge dat niet. 't Is beter dat ge 't bij houdt, anders groeit het boven uw kop. 

Tony (plagend) Ge had uw schoonmoeder in huis kunnen nemen, zoals de fa-

milie u vroeg, dan had ge hulp gehad. 

Net Ik zei tegen Jacques: geef me liever een wasmachine als ge vindt dat ik 

hulp nodig heb. Hij heeft twee maanden gekopt. 

Nettie Hebt ge dat echt gezegd? Ja, 't is toch zijn moeder. Ik wil niet omdat ze zich 

overal mee bemoeit. Als ze in de weekends meekomt is het al zo erg. Ze 

weet altijd alles beter. En dan zou ik nooit meer alleen zijn. Ik wil zeggen, 

dan zou ik niet meer kunnen denken wat ik wil. 

Net 'k Zou nooit bij m'n kinderen in huis willen wonen. Maar als ge zo hier en 

daar begint te sukkelen, wat dan? Een ouderlingengesticht? 

Tony Weet ge wat? Ge kunt alvast een grafkelder kopen om daar af en toe eens 

in te gaan liggen, dan raakt ge er aan gewend. 

Nettie In de oorlog vertelden de soldaten in de loopgraven ook van dat soort mop-

pen. 

Antoinette Ge zijt toch maar zo oud als ge u voelt zeker. Grijs haar vind ik juist char-

mant. 

Net 't Is heel zot: ik heb nu de leeftijd van hen die ik heel oud vond toen ik jong 

was. Als ik me maar nuttig zou kunnen voelen, iets doen, werken. 

Tony Te oud, geen diploma's, te lang niet gewerkt, geen ervaring. 

Nettie Ik snap u niet Net, ge hebt toch drie kinderen? 

Net Die blijven niet klein, die hebben u niet altijd nodig, die worden dat gemoeder 

beu en dan is er ineens niks meer. 

Nettie Maar dan krijgt ge toch weer kleinkinderen. 

Tony En dan komt de hele familie in 't weekend op bezoek. 

Net Dat is toch niet waar ik het over heb, Nettie. Iets anders doen, geld verdie-

nen met werken, voor u eigen, om eens iets extra's te kunnen doen. 'k Moet 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



8 

de centen zo tellen. We komen er wel, maar 't is zo krap. Met uw eigen geld 

iets voor u eigen kunnen kopen zonder dat ge u schuldig voelt. 

Antoinette Thuis zitten, zonder ene cent. Mee moeten eten uit de grote pot van ma en 

pa en als ge eens iets wilt kopen moet ge geld vragen gelijk een bedelaar. 

Als we maar konden trouwen dan was ik daar tenminste vanaf. 

Nettie We hebben het nu ook niet breed, maar 't wordt toch iets beter. 
En hoe denkt gij dat wij in de oorlog hebben geleefd? Kartonnen schoenen 
waar ge niet mee in 't nat kon lopen. Gelukkig dat Jacques bij de distributie 
te werk was gesteld, die kon af en toe eens iets verdonkeremanen. Maar 
daar moest ge ook voorzichtig mee zijn. En m'n tweede bevalling terwijl we 
op de vlucht waren voor de V1 en de V2. Toen we terugkwamen na de be-
vrijding bekeek iedereen ons alsof we echt aan de verkeerde kant hadden 
gestaan, terwijl, we waren jong, blinde schapen. 

Antoinette Pa en ma zitten ook altijd van dat soort verhalen over de oorlog te vertellen. 

Achteraf is iedereen een held. 

Tony Dat was een andere oorlog, Antoinette. Dat was '14-'18. Nettie heeft het 

over '40-'45. 

Antoinette Dat kan ik toch niet weten. Met haar luguber verhalen. Zwartkijkster. 't Zal 

immers wel goed komen, er wordt werk beloofd. 

Nettie Zwijg, zwijg toch. Ge weet niet wat ge zegt. Ik vertel dat nooit aan niemand. 

Soms denk ik dat ik er in zal stikken. Dat gevoel van verkeerd te zijn ge-

weest, al was 't maar een klein beetje. Dat ik dat niet gezien heb. Ge weet 

echt niet wat ge zegt, zwijg. 

Antoinette Waarom doet die nu ineens zo? 'k Heb toch niks verkeerds gezegd? Ver-

staat gij dat? 

Tony Ja, laat haar gerust, ga spelen, (ze pakt Nettie vast) Dat gevoel ken ik, 

Nettie. Ik heb dat gevoel soms over m'n hele leven. 

(er valt een korte sti lte) 
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Scène 2. 

 

(Net zit alweer een ti jdje in de hemel, Antoinette draait om haar heen  

Antoinette (zingt) Kleine Anna zat op ene steen, op ene steen, op ene steen, 

kleine Anna zat op ene steen, ene steen. 

(Nettie en Tony komen erbij,  ze zingen samen)  

Nettie &Tony Kleine Anna waarom huilt ge zo, huilt gij zo, huilt gij zo, Klein Anna waarom 

huilt gij zo, huilt gij zo? 

Net Omdat ik morgen sterven wil, sterven wil, sterven wil. 

Tony 't Is niet wil, ‘t is moet. 

Net Sterven wil, sterven wil. 

3 anderen Klein Anna mag niet sterven, niet sterven, niet sterven (ze halen haar uit 

de hemel) 

Net (zingt verder) Voor wie zou 'k moeten leven. 

Nettie Daar kwam opeens een jager aan, een jager aan, een jager aan. 'k Weet 

niet meer hoe 't verder gaat. 

Tony Wat wilde die jager? 'k Weet het ook niet meer. Net kom eruit, als gij er niet 

uitkomt ga ik er ook bij zitten. Ik heb er tenslotte langer bij gezeten als gij. 

Jaren nadat ik weduwe was geworden heb ik zo gedreuteld. Geen enkele 

gedachte van wat ik verder nog kon doen. 'k Heb me toen aangesloten bij 

een klub van de derde leeftijd, maar als ge 55 zijt, zijt ge daar de jongste 

met alle gevolgen van dien, hè Antoinette? 

Antoinette Kom Net, kom eruit, 'k Speel mee. Nettie doe nu ook mee? 

Nettie Direkt, eerst even dat gordijn repareren. 

(Tony stoot haar aan) 

Tony Ge hebt het nu al zo dikwijls uitgesteld. Doe nu mee. Wie begint? 

Antoinette De derde leeftijd zeker, dan de tweede, dan de eerste. Dat klopt niet we zijn 

met vier. 

Nettie Gij zijt de nulste en ik de eerste. 

Net Och, ik zal wel niet meetellen, 'k Zit meer tussen 2 en 3 in, een soort van 

overgang. 

Antoinette Dat vind ik zielig, da's zo noch vis noch vlees. Laat mij dan toch maar de 

nulste zijn. Of weet ge wat? Laat ons aftellen, da's 't eerlijkste. 

Nettie Als het in haar kraam te pas komt is ze altijd voor 't eerlijkste. 

Net (stoot haar aan) Laat zitten. 

Antoinette 'k Zal maar doen alsof ik het niet gehoord heb, dat flik ik bij ons moeder 

ook. 

Net Ah ja? Ik doe dat bij Jacques wel eens. 
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Nettie Ik bij de kinderen. Weet ge wat ik zeg als ze mijn kop afzagen: Mama, 

mama. 'k Wou dat ik papa heette. 

Tony Ge moet u assertiever opstellen, dat kunt ge leren, 'k Ben daarmee bezig. 

Antoinette Asser wat? Waar koopt ge dat? Hé, dat rijmt. Spelen we nu? 

Tony Ik bedoel, Antoinette, dat als ge altijd trukskes gebruikt om uw gelijk te krij-

gen, ge op de duur een grote trukkendoos wordt en niet meer weet wie ge 

zelf zijt. Ge moet leren de stier bij z'n horens te pakken. 

Nettie Toreador pas op er komt een stier aan, pak, pak hem bij z'n ... 

Net Vogeltje ge zijt gevangen. 

Tony En alles zo dubbelzinnig oppakken, zo gericht op sex, zo gericht op man-

nen, zo afhankelijk van mannen. 

Net Tony doe niet zo preuts. We mogen toch lachen zeker? 

Antoinette 'k Vind dat Tony gelijk heeft, vriendschap, kameraadschap zijn veel belang-

rijker om aan 't leven te beginnen. 

Net We staan in de hoek, Nettie. Weet ge 't nog? Handen boven de bank, boven 

de lakens. 

Tony Gij denkt dat ge 't met mij eens zijt, Antoinette, maar dat verstaat ge nog 

niet. 

Antoinette Hup, daar hebt ge 't weer. Antoinette verstaat nog niks. Houdt uw wijshe-

den dan maar voor u ook. Komaan, we spelen. Wie telt af? Nettie? 

Nettie In de Winkel van Sint Rinkel is er alles goedekoop, bananen, citroenen, ap-

pelsienen, inkt, vink. 

(als ze bij Tony of Antoinette is t ikt ze venijnig) 

Antoinette Da's zeker een aftellingske van onder de krisis? 

Tony Zevert nu niet. We gaan het hier niet over de witte produkten hebben. Net-

tie tel door. 

Nettie Zo, Net is de eerste, dan Tony, dan Ik en dan Antoinette. 

Antoinette Volgens mij hebt ge vals geteld, vriendjespolitiek. 

(Tony geeft haar een duw) 

Nettie Vanuit de hemel kunt ge terug, maar als ge in de dood stapt zijt ge af. An-

ders is het niet spannend. 

(ze spelen. Nettie ziet het even aan) 

Nettie Roep maar als het aan mij is. Ik ga ondertussen al wat opruimen. 

Tony Ik krijg het af en toe op m'n zenuwen van haar. Altijd heeft ze nog iets te 

doen. 

Nettie Ik ook, maar ge kent dat toch. De hele dag had ik van alles te doen en ei-

genlijk wist ik 's avonds niet waar ik moe van was. Dat zit in uw lijf. Ze pro-

beert soms echt eens zot te doen, maar 't lukt slecht. 

(Nettie is ondertussen met de rolschaatsen aan 't  spelen)  

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



12 

Nettie (meer voor haarzelf) Als ze alle drie in hun bed liggen en Jacques werkt 

over, dan speel ik met hun speelgoed, 'k Heb met de rolschaatsen eens 

een gat in de kast gereden, 'k Heb gezegd dat ik het met een bezem ge-

daan had. 

Antoinette Net, ge zijt eraan, 't is aan Tony. Goed gespeeld, ge zijt al tot de vijfde ge-

raakt. 

Net Dat geeft hoop. 

Tony Ge weet toch dat ge nog verder komt? 

Net Dat zegt gij, ik weet niks, ik wacht af. 

(Tony speelt) 

Nettie (zingt) Jezebel ehel, ehel, If ever the devil was born, without a pair of 

horns, it was you, Jezebel it was you. (ze korrigeert haar-zelf) Nettie, 

zing zo mannelijk niet. 

Antoinette Die doet alleen maar zot als ze denkt dat niemand het ziet. Ik vind het juist 

plezant om zot te doen als er veel mensen bij zijn. 

Tony 'k Vind u anders stevig gekortwiekt. 

Antoinette Ik word gewoon volwassen, dan doet ge anders. 

Tony Toen ik op school zat hing ik altijd de zottin uit, dan zette ik heel de klas op 

stelten. 

Antoinette Ik had Pluto, een getemde vlo, die liet ik kunstjes doen onder rekenen,  

(ze doet het) En toen ik klein was klom ik in de hoogste boom met een 

boek en een appel. Ons moeder bang, die heeft hoogtevrees. 

Nettie Waarom vertelt ge dat? Dat heeft er toch niks mee te maken? 

Antoinette Nee. 

Nettie Speel dan eens verder, zo is 't nooit aan mij. Tony, ge hebt al drie keer op 

de lijn gestaan en één keer misgegooid. Jullie moeten haar beter in de ga-

ten houden, 't Is niet omdat ze d ‘oudste is dat ze alles mag. Kom, 't is aan 

mij. Au. (ze wisselt van been) 

Net Nettie, we hadden het over zot doen. Weet ge nog 't laatste bal? Och nee, 

natuurlijk weet ge dat niet. 

Nettie Een keer per jaar gaan we naar 't bal van Jacques zijn werk en daarna is 't 

altijd ruzie. 

Net Ja. 

Nettie Dan vlieg ik erin. Een keer in 't jaar, wat wilt ge? Dan dans ik tot ik niet 

meer kan. Dan zit ik niet te wachten tot ze mij komen halen, dan ga ik ze 

zelf halen. Dan vergeet ik dat ik naar een dure coiffeur ben geweest, dan 

ben ik kletsnat van 't zweet. En ik dans, ik dans met iedereen en met m'n 

eigen. Jacques is razend. Hij vindt dat ik mij aanstel, dat ik hysterisch doe. 

Hij is beschaamd voor zijn kollega's. Ik moet beloven dat ik het niet meer 

zal doen, anders gaan we niet meer. En ik beloof dat dan, ah ja, da's 't ge-

makkelijkste. 

Net Op zo'n bal heb ik Mark de eerste keer gezien. 

Nettie Wie is dat? 
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Net 'k Denk niet dat gij hem kent. 't Was een vriend van een kollega van Jacques. 

Tony Zeg babbelkont, schiet eens op. 

Nettie En toen? Wat is dat 'gezien'? 

Net (lachend) Tegen 't lijf gelopen. 

Tony Nettie, speel nu door. 

Net Ja, Nettie, speel door, vraagschotel. 

Nettie Hoe oud waart ge toen Net? 

Net 40. 

Antoinette Wat, hebt gij op uw 40ste nog een affaire gehad? Ba. 

Net Wat Ba? Voor die affaire of omdat ik 40 was? 

Antoinette Allebei. Zoiets kan er bij mij nu niet in. 

Net Nee, dat weet ik, een oude vrouw die verliefd wordt, dat kan niet, da's vies. 

Nettie (voor haarzelf) Moet ik nog 7 jaar wachten voor er iets gebeurt? 

Die dromen die ik soms heb. Dan ben ik zo heet als ik wakker word. Als ik 

Jacques voel is 't over of soms niet, maar dan vrij ik toch meer met m'n 

droom dan met hem. Dan heb ik het gevoel dat ik hem bedrieg. 

Tony, ik stop er even mee. (ze zoekt de spiegel) 

Tony Antoinette, dan is 't aan u. 

Net 'k Had het ook niet meer verwacht, of toch? Wel gehoopt. 

Tony Zeg, ge moet hier heel de uitleg niet doen. Ik weet het allemaal wel en 'k 

denk er het mijne over. 

Antoinette En ik wil het niet weten, 't Stoot mij af. Als ik ons vader ons moeder zie kus-
sen lopen de rillingen over mijn rug. Oud vlees dat ook nog wat wil. 

Net Ge moet me dat niet vertellen, 'k Heb zelf genoeg ondervonden hoe daar op 

gereageerd wordt. Misschien is 't ook wel een beetje belachelijk, 'k Zou het 

toch niet gemist willen hebben. 

Antoinette Ge hebt geluk dat ik op m'n spel moet letten, anders zou ik u uw saus nogal 

geven. Da's niet alleen belachelijk, da's smerig, vies, afstoten, dégoutant. 

Net Gij zijt zo lomp, zo grof dat het mijn koude kleren niet eens raakt, dat ik er 

mijn gat mee afveeg, 't Was fantastisch, gelijk hinkelen, altijd hoger. De 

tiende hemel was niet hoog genoeg, we speelden naar de elfde. 

Tony Die bestaat niet in dit spel. Kom, 't Is nu goed, we zijn aan 't spelen. Hou 

Antoinette mee in de gaten. 

Nettie Tony, waarom blaast gij altijd de kaartenhuisjes om? Waarom wilt gij niet 

horen wat Net heeft meegemaakt? 

Tony 'k Heb het al gezegd: omdat ik het al weet en omdat ik er anders over denk. 

Nettie Hoe anders? 

Tony Net hemelt dat zo op, ik kan dat niet. Als ge dat doet dan blijft ge u afhan-

kelijk opstellen, wachten wat er op u afkomt. Wij babbelen daar veel over 

en dan ziet ge dat anders. 

Antoinette Wie is wij? 
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Tony Een groepje vrouwen van mijn leeftijd. We hebben samen een kursus ge-

volgd en daarna zijn we bijeen blijven komen. 

Antoinette Alleen vrouwen? Is dat niet eentonig? 

Tony Nee, da's niet eentonig en niet vervelend. Integendeel, we lachen ons 

blauw soms. Vooral met de stommiteiten die we allemaal in ons leven ge-

daan hebben. We babbelen mekaar warm. 't Is zo dat ge ontdekt wie ge 

zelf zijt. 

Nettie Ge bedoelt dat wij dat niet weten, 'k Weet niet of ik het nog de moeite zou 

vinden om daar mee bezig te zijn. Op uw ouderdom. 

Tony Wat zoudt gij dan doen als ge mijn leeftijd had? 

Nettie 'k Zou zeggen: eindelijk rust, nu doe ik alleen nog plezante dingen. 

Tony Wat voor plezante dingen? 

Nettie Dat kan ik nu zo direkt niet zeggen, 'k weet niet, van alles. 

Tony U eigen serieus nemen, rekening houden met uzelf, da's 't plezierigste wat 

er bestaat. 

Nettie Ja, gij hebt daar tijd voor. 

Tony Gij kunt daar tijd voor maken, als ge wilt. Waarom stelt ge u niet wat socialer 

op? Waarom neemt ge niet eens kontakt op met vrouwen uit de buurt? Ge 

zoudt een crèche kunnen organiseren op toer, dan kunt ge eens weggaan. 

Nettie Om wat te doen? 

Tony Ga eens wandelen, of naar de stad, winkelen. Of gewoon niks, wat rust aan 

uw kop. Eens babbelen met de buurvrouw. 

Nettie Maar ik ga wandelen, met de kinderen. En winkelen ... 'k moet op de porte-

monnaie letten. Ik maak veel kleren zelf, da's toch nuttig. Als de kinderen 

op een ander zijn heb ik geen rust. Dan zit ik de hele tijd te denken of het 

wel goed gaat. Ze zijn dat niet gewend. 

Tony Nee, natuurlijk zijn ze dat niet gewend, ge doet het ook nooit. 

Nettie Maar stel u voor dat Jacques wat vroeger van z'n werk thuiskomt. 

Tony Wat dan? 

Nettie Niks eigenlijk. Alleen, 'k zou me schuldig voelen. 

Net Als ik van u was Nettie zou ik een vak leren met avondschool. 

Ge zijt nog jong en ge zit nu in een periode waar er werk is voor vrouwen, 'k 

Zou dat echt doen. Dan heb ik ook wat meer kansen. 

Nettie Nog ander ideeën over wat ik allemaal zou moeten om gelukkig te zijn? 

Avondschool volgen! 'k Ben 's avonds nu al zo moe en gezellig voor Jac-

ques. Waarom zou ik nu toch werk moeten zoeken? 

Nog een paar jaar en Jacques krijgt promotie: chef de bureau. Dan zullen 

we het vanzelf beter krijgen. Zijn baas heeft hem dat beloofd omdat hij zo'n 

hart heeft voor de zaak. 

Net Daar had ik het niet over. 

Nettie Nee, maar ik wel. Zaag niet zo door Net, 'k ben al moe genoeg en 'k heb 

nog van alles te doen. 
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Antoinette Ik ben uit. Van 1 naar 10 en terug. Ik heb gewonnen. Ziet ge wel, ik heb ge-

wonnen. 

Net Da's gemakkelijk als niemand u in de gaten houdt. 

Antoinette Dan had ge maar bij 't spel moeten blijven, vrijmadelief. Als ik er nog aan 

denk ... 't zou in mijn gedachten niet opkomen: met een ander vrijen tussen-

door. 

Tony Bij mij ook niet. 'k Vond 'moeten met ene' al meer dan genoeg. 

Antoinette 't Lijkt wel of gij een mannenhaatster zijt. Met uw gedoe over 'allemaal sa-

men, vrouwen'. En dan is het opgelost zeker. 

Tony Hebt ge mij horen zeggen dat het dan opgelost is? Nee! Maar doen gelijk 

gij: alle ogen gericht op Kwatta en uw vriendinnen laten stikken omdat ge 

bang zijt dat ze uw vrijer afpikken, zodanig dat Nettie nu helemaal alleen zit 

te koekeloeren. Is het dat dan? 

Antoinette Gij fantaseert, gij. Ik heb Jenny en Martha niet laten vallen. Ze wilden zelf 

niet meer mee uitgaan. Ze voelden zich het vijfde wiel aan de wagen. 

Tony En dat zij dat gevoel hadden, daar waart gij niet bij zeker? 

Antoinette (zingt keihard met haar oren dicht) Jezebel ehel, ehel... 

 
  

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



16 

Scène 3 

 

Nettie Hoe reageerde Jacques daarop, Net? 

Net 'k Heb hem gezegd: luister, 't is nu of nooit. Ik blijf een week weg en daarna 

kom ik terug. En toen ben ik vertrokken, naar de Ardennen in een huisje 

van een vriend van Mark. 

Nettie En de kinderen? 

Net De jongsten waren 12 en 9. 'k Zei tegen Jacques: regel het, toen ik in 't zie-

kenhuis lag hebt ge 't ook gekund. Ze hebben een hele week pannekoeken 

en friten gegeten, die waren heel kontent. 

Nettie Dat gij dat durfde. 

Net Als 't water u aan de lippen staat zwemt ge wel. 

Antoinette Jazz, dat mag thuis ook al niet. Ze vinden dat negermuziek. 

(geen reaktie van de anderen) 

Net Wilt ge niet weten hoe 't verder ging? 

Nettie Ja, natuurlijk. 

Net Vraag het dan. 

Antoinette (touwspringend) Toujours, toujours, toujours l'amour... 

Nettie Hoe is dat dan begonnen met Mark? 

Net Ge hebt jaren geleefd met 't gevoel: 'k ben opgesloten. Er is niks span-

nends meer. Soms hebt ge goesting in iets wat niet mag, maar ge doet het 

niet, want het kan niet en het mag niet. 

Enfin, dat moet ik u niet vertellen. 

Nettie Ja, zo zou ik het zelf ook verteld hebben. Maar gij vertelt het schoner. En 

dan? 

Net Dan... Ge vergeet het, ge stopt het weg. Ge denkt: 't is er te laat voor, 'k ben 

te oud, 'k ga me niet belachelijk maken. Uw voorschoot wordt een harnas. 

En toen ik nergens meer aan dacht... 

Antoinette (heel hard schreeuwend) Tony, springt gij in? In spin Tony komt in, uit 

spuit Tony spring uit... 

Net Toen zei Mark, 't was op een feestje bij ons thuis, Nettie, zei hij, 't is precies 

of gij alleen maar van binnen leeft, nooit van buiten, 't Was alsof er een priem 

door m'n harnas boorde, recht naar m'n hart. Ik zei niks terug, 'k slikte m'n 

vochtige ogen weg en ging een schotel koekjes halen of zoiets in de keuken. 

Nettie, pakt mij eens vast? Nijp eens, goed hard? 

Nettie (heeft haar vastgepakt) Weet ge 't nog? Your eyes are the eyes of a 

woman in love. 

Net Hij kwam in de keuken en 'k deed of ik heel hard bezig was. Nettie, zei hij, 

we zijn geen klein jong meer, we moeten geen verstoppertje spelen. Ik zei: 

'k heb geen tijd, 'k moet voor de gasten zorgen, 'k heb geen tijd. 

Later op de avond, gingen we dan met iedereen uit, naar de Cucaradja, en 

daar hebben we gedanst, 't Viel op natuurlijk. Ik zei ineens: ik wil dat ge me   
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www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



18 

 kust. Dat zei ik ineens. Hij zei: Nettie, we muizen er tussenuit. Hij zei Nettie, 

alsof ik mijn naam voor 't eerst hoorde. Ik dacht: dat kan niet, onmogelijk en 

tegelijk stond ik al buiten. Ik zei nog: Mark, dat kan niet, Jacques, de kin-

deren. Hij zei: nee, 't kan niet, bij mij kan het ook niet. En toen zijn we weg-

gegaan, 's Morgens heb ik Jacques gebeld en heb ik 't hem proberen uit te 

leggen en we zijn vertrokken. 

Tony 't Lijkt wel een driestuiversroman die ge aan 't vertellen zijt. Ge denkt zeker 

dat het uniek is wat ge beleefd hebt? 't Zijn er 13 in een dozijn die er zich zo 

laten inluizen. 

Net 'k Ben er niet ingeluisd, 'k Wou het zelf, 'k heb het zelf gekozen. Doe er niet 

zo goedkoop over. Voor mij was 't een kwestie van leven of dood. 

Tony Maak geen drama's. 

Nettie Laat ze 't vertellen. Ik wil het weten. 

Net Ik wil het vertellen, zodat gisteren terugkomt. 

Tony Voor mijn part. 

Net Gij probeert het weg te schuiven alsof het niet gebeurd is. 

Tony Gij maakt het zo belangrijk alsof uw leven ervan afhangt. Terwijl het gewoon 

een klein deeltje van de rest is. Niks dus. Ik haal de kracht om nu te leven uit 

het feit dat ik tot nu toe geen leven heb gehad. 

Net Hoe kunt ge dan zo oud geworden zijn? 

Tony 'k Heb kinderen, kleinkinderen, 't leven met Jacques was eigenlijk vriendelijk. 

Maar als ge terugziet... 

Net Toen ik na die week terugkwam kon ik niet meer uitstaan dat hij me Nettie 

noemde. Ik kwam terug omdat er toch teveel tussen ons gebeurd was, omdat 

we zoveel samen hadden meegemaakt. Ik koos voor 't zekere, maar ik haatte 

hem omdat hij het zekere was, omdat hij er blijkbaar die hele week lang zeker 

van was geweest dat ik zou terugkomen. Niemand van de familie heeft er 

ooit iets van geweten. Alles was geregeld, behalve tussen ons. 

Nettie (op haar eigen fantasie doorgaand) L'amour, l'amour, l'amour, (Car-

men) 

Antoinette Als ik in zijn plaats was geweest had ik u met klikken en klakken buitenge-

smeten, gewoon aan de deur gezet. Bij mij zoudt ge dat niet moeten lap-

pen. Als dat gaarne zien is? 

Nettie Ik zie hem graag. Maar, hoe moet ik dat zeggen, hij zit zo tussen de soep 

en de patatten, tussen de was en de afwas, tussen 't koken en de kinderen. 

Antoinette Da's toch uw eigen schuld. 

Tony Misschien is dat uw schuld wel, Antoinette. Gij ziet de toekomst als één grote 

Efteling. Terwijl... 

Antoinette Als wat? 

Tony Da's een sprookjespark. 

Net Als ons vader en ons moeder mij niet zo als een echt meisjes hadden op-

gevoed... 
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Antoinette Ik moet om 11 uur thuis zijn en voor dat ik vrijde was het 10 uur. 

Net Als ik had mogen doorleren, een beroep leren. Een tijdje alleen had mogen 

leven, zoals ze nu doen. 

Tony Toen was dat nog niet zo, Net. En daarbij, ge moet dat alleen leven nu ook 

niet ophemelen. Toen ik alleen kwam te staan was ik precies als een kind 

dat allemaal nieuw speelgoed krijgt maar dan gelijk naar bed wordt gestuurd. 

Nettie Speelgoed heb ik vroeger niet veel gekregen, 't Waren altijd dingen die ik 

nodig had. 

Antoinette Ja, een nieuw pyama, of ondergoed, een boekentas. Eén keer was ik echt 

blij met Sinterklaas: toen kreeg ik een fietsje. Geen nieuw, 't had jaren op 

de zolder gestaan, maar 't was wel opnieuw geverfd. 

Nettie Met poppen heb ik nooit veel gespeeld. Onze pa heeft ooit eens stelten ge-

maakt en dan speelden we cirkus op straat en we haalden centen op. 

Tony Twee jaar lang na Jacques z'n dood heb ik met m'n handen in m'n schoot 

gezeten, 't Kwam zo plotseling, een hersenbloeding, weg. Niemand had het 

zien aankomen. Twee jaar heb ik zitten wachten op wat er zou gebeuren. 

Zou ik ook doodgaan, van verdriet? Zou één van de kinderen me komen 

halen vanavond, of morgen? Zouden de broers of de zusters van Jacques 

me uitnodigen om mee op reis te gaan? Wachten. 

Antoinette Waarom zijt ge niet hertrouwd? Ge waart toch nog niet zo oud. 

Net Och, dat mag wel. 

Tony Opnieuw een man in huis? Om z'n sokken en onderbroeken te wassen? 

Antoinette Ge kon er geen meer krijgen zeker. 

Tony Spuit elf probeert mee te babbelen over 't leven. Kom, ga nog maar wat oe-

fenen voor uw pingpong-wedstrijd. 

Antoinette Ik ben jullie eigenlijk zo beu als koude pap. Altijd als ik iets zeg is het niet 

goed. Of ik heb het niet verstaan, of ik kan het nog niet verstaan, of ik ben 

daar nog te jong voor, te naïef. Jullie zien mij alleen maar als een onnozel 

geit die haar laat leven, die haar laat beïnvloeden door Jan en alleman, die 

nooit zelf beslissingen neemt... 

Nettie Die als ze denkt dat ze een beslissing neemt, ook nog de verkeerde neemt, 

ja. 

Net Als gij anders waart begonnen, beter in uw eigen schoenen had gestaan, 

had ik hier niet zo gezeten. 

Antoinette Dus bij mij is het allemaal begonnen. Ik ben overal de schuld van. 't Is ze-
ker ook mijn eigen schuld dat het krisis is en ik geen werk kan vinden? 

Nettie Nee, nee, dan zou het ook haar schuld zijn dat het oorlog werd, nee, da's 

afschuwelijk, dat kan niet. 

Antoinette (tot Net) 'k Weet wel wat gij bedoelt, zo stom ben ik niet. Ik had me moe-

ten verzetten tegen ons vader en ons moeder? Ik had moeten vechten om 

door te mogen leren? Dat bedoelt ge, is 't niet? 

Net Ja, dat bedoel ik. 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



20 

Antoinette Dan zal ik u nog eens zeggen wat ik al vier keer heb gezegd. Blijkbaar 

moet ge in herhaling vallen als ge met oudere vrouwen spreekt. 

Ik ben het die van school wou, ik ben het die niet wou doorleren. Doorleren 

voor wat? Ook diegenen die doorleren of doorgeleerd hadden hebben geen 

werk. Waarom zou ik dan mijn broek verslijten op de schoolbanken? Ge 

moet het niet op ons vader en ons moeder steken, ik heb zelf beslissingen 

genomen. In één ding heb ik mij vergist, ja, vergist. Ik dacht: als ge handen 

aan uw lijf hebt komt ge wel aan werk, altijd. Da's niet waar. Ik zoek overal, 

en Jacques ook. Nergens niks, zelfs niet als loopjongen. Twee weken heb 

ik zakken genaaid bij Mie Patat in 't kot aan de haven. Maar Jacques wilde 

niet dat ik daar bleef en ons moeder ook niet. Al die vuile praat die ze daar 

verkopen en dat gezuip. Ik heb er wel gelachen maar ze hebben gelijk, 't is 

daar echt volk van 't kantje. 

Net Ik heb geschreid toen ons moeder aan de direktrice van de school is gaan 
zeggen dat ik niet meer kwam. M'n lerares, Madame van de Ven, schreide 
ook toen ze 't hoorde, 'k Was een goeie leerling. 

Antoinette Een goeie leerling? Ze waren blij dat ze van mij af waren, 'k Zette voortdu-

rend de klas op stelten. 

Net Ik wilde wel, ik mocht niet van thuis, 't Is niet mijn eigen schuld dat ik nu niet 

aan werk kom omdat ik geen diploma's heb en voor ongeschoold werk te 

oud. 't Ligt aan hun, niet aan mij. 

Antoinette Maar gij zit uw eigen te beliegen en te bedriegen. Ge fantaseert. Tony, heb 

ik gelijk of niet? 

Tony 'k Weet het niet meer. Ik dacht dat het was zoals Net zegt. Ik had altijd 

graag willen doorleren. Maar misschien zien wij dat anders, Net. Misschien 

heeft Antoinette gelijk. Misschien is 't beter uw eigen beslissingen te zien 

zoals ze zijn, ook de stomme. 

Antoinette Maar 't is geen stomme beslissing. 

Tony Voor u misschien niet. Voor Nettie, voor Net, voor mij wel. 

Nettie Laat ons er nu niet zoveel drukte over maken. Zo belangrijk is dat toch niet. 

Ja, 't is wel belangrijk, maar ge legt daar zo de nadruk op. Als 't nu eenmaal 

zo is, dan is 't toch zo. Mijn kinderen die moeten wel doorleren, vind ik, ook 

de twee meisjes, dat ze een vak kennen. 

Tony Mijn kleinkinderen zeggen 't zelfde als Antoinette. Waarvoor doorleren, er is 

toch geen werk. Ge kunt van hen toch ook niet zeggen dat het hun schuld 

is, deze slechte tijd. En 't is echt dure tijd. Verschrikkelijk. Nu heb ik geen 

slecht pensioen, maar ik kan er maar juist van rondkomen. Ge moet eens 

een stukje vlees gaan kopen. En dan zegt de slager dat hij er niks op ver-

dient, de grossier zegt hetzelfde, de boeren klagen steen en been. Zijn het 

dan de koeien die in Mercedessen willen rijden? 

Antoinette Die mop vertelt ons vader ook, maar dan met Minerva's. Gij lijkt veel op ons 

vader, Tony. Die kan ook zo van die dingen zeggen, in 't algemeen. Dan 

kunt ge niet anders dan hem gelijk geven en achteraf denkt ge: wat heb ik 

daar nu aan? Nettie is meer ons moeder: altijd zorgen, altijd bezig, altijd 

moe. En Net... dat weet ik niet. Die is zo malkontent, zit dat wat in de hemel 

te treuren en is af en toe wat manziek... 

Net 'k Zal úw portret eens maken... 
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Nettie Weet ge wat, laat ons 'Antoinette wie heeft de bal' spelen. Net, gij moogt 

hem zijn. Hebben we een bal? (ze haalt de bal uit haar tas) 

Net Een kieken zonder kop, dat zijt gij. Gij zegt dat wij kinds aan 't worden zijn, 

maar gij zijt een zotgedraaide windmolen, blind en imbeciel. Ge zevert over 

dat er thuis niks mag, maar ge doet er niks aan, uit gemak. Waarom zoekt 

ge werk, om welke reden? Om te kunnen sparen voor uw uitzet, om te kun-

nen trouwen. Als pa en ma rijk waren geweest en u een uitzet hadden kun-

nen geven, had ge met uw handen in uw schoot zitten wachten tot er een 

vrijer kwam vragen om te trouwen. Gij zoudt kunnen genieten van alles, 

maar ge doet het niet want ge leeft voor later. Ge wilt alles bewaren voor 

later, zelfs in 't vrijen. Een stomme geit zijt ge die niet ziet dat als ge nu niet 

geniet ge later ook niet zult genieten, of in ieder geval met moeite. Oog-

kleppen hebt gij op, stekeblind voor uw eigen jeugd. 

Nettie Net, 'k heb een bal gevonden, stop ermee. 'Antoinette wie heeft de bal?' 

Tony Antoinette, zullen wij nog wat pingpongen? Ge moogt met effekt spelen. 

(Antoinette vliegt Net aan) 

Antoinette Ge denkt toch niet dat ik me alles laat zeggen. Ge denkt toch niet dat ik al-

les slik omdat ik de jongste ben? Ge denkt toch niet dat ge u alles kunt per-

mitteren omdat ge ouder zijt? 'k Zal u eens laten voelen wat verliezen bete-

kent. 

Net Dat hebt ge zeker ook in uw sportvereniging geleerd? 

Nettie Hou op, we gaan verder spelen. 

(ze pakken Antoinette vast en houden haar tegen, Antoinette barst in snikken 

uit) 

Antoinette Stik allemaal, 'k verdwijn. Ge doet het verder maar zonder mij. 

Altijd dat betweterig gedoe, altijd dat gelijk hebberig gezever. Stik in uw ouwedag. Ge 

speelt maar verder zonder mij. 

(ze rent weg en verdwijnt) 
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Scène 4 

 

Net Ge gaat niet zeggen dat het mijn schuld is. 

Tony Ze kan niet weg, dat klopt niet. 

Nettie (bij het gat) Antoinette, Antoinette. 'Antoinette wie heeft de bal, kom terug, 

dan weet ge 't al'. 

(ze wachten) 

Nettie Moeten we nu met een man minder verder? 

Tony Met wat minder? 

Nettie Hoezo? 

Net Misschien heeft ze toch gelijk, 't Was omdat ik er zelf begon aan te twijfelen 

dat ik zo kwaad werd. Ik had het haar willen zeggen, nu is ze weg. 

Tony Als ze gebleven was had ge 't haar niet gezegd. 

Net Ik had haar zo graag eens willen vastpakken. Als ge dat lijf ziet, 't is gelijk 

een strakgespannen elastiek, 'k Had die koppige, rechte nek willen strelen, 

zodat haar mond zacht werd. Ze doet stommiteiten, ze is naïef, maar... Ja ik 

ben jaloers op haar lijf, en dan? Hadden we verdomme maar beter geweten. 

(Net gaat in de hemel zitten) 

Nettie Kom, we moeten doorgaan. Ik ga al wat opruimen. 

Tony Ja, uw gordijn hangt nog altijd scheef. 

Net Nee, Nettie, niet gewoon doorgaan. Ga niet terug waar ge vandaan komt. Is 

dan alles voor niks geweest, (ze huilt zachtjes) 

Nettie Ik moet, anders stapelt alles zich op en kan ik het niet meer de baas. 

Tony Moeten, moeten, moeten is dwang en schreien is kindergezang. 

Voila, dat rijmt. 

Nettie Ge lijkt Antoinette wel. 

(Tony doet teken aan Nettie en wijst op Net)  

Nettie Net, ga niet terug waar ge vandaan komt. Is dan alles voor niks geweest? 

(ze kijken mekaar aan en lachen) 

Tony (pakt het springtouw) In spin, Net komt in. Uit spuit, Net loopt uit. 

Net Laat mij eens proberen of ik 'Toujours' nog kan? (ze springt,  stopt hij-

gend) Nu Antoinette weg is, is het moeilijker om te spelen. Misschien 

speelden we toch om te bewijzen dat we nog jong zijn? 

Nettie En toen? 

Net Wat en toen? 

Nettie Die week? Ge hebt daar nog niks van verteld. 

Net Tony wil het niet horen. 
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Nettie Ze hoeft toch niet te luisteren, (pakt haar kleurboek en potloden en 

loopt naar Tony) Hier, zodat ge u niet verveelt, 't is maar voor even. 

Tony Als ik teveel ben moet ge 't maar zeggen, dan ga ik ook. 

Net Nee, blijf. Nettie, 'k zal u iets anders vertellen. 

Nettie Nee, ik wil dat horen. 

Net (snel) 't Was fantastisch. Samen wandelen in de kou zodat ge begint te 

tintelen, samen eten, vrijen, slapen, 't Was iedere dag beter en dan dacht 

ik: 't kan niet beter en dan was het dat toch nog, gelijk een film. 

Nettie Ge vertélt niks. Aan zowat romantiek in 't algemeen heb ik toch niks. 

Net De eerste keer dat ik met hem vrijde had ik een groot probleem. 

Nettie Ging het niet? 

Net Nee, niet zoiets. Door al dat gerollebol moest ik ineens een scheet laten en 

ik was danig gegeneerd. Dus ik maar proberen hem af te knijpen, tot ik het 

niet meer kon houden en ik zei, terwijl ik hem al liet vliegen: Oh, 'k geloof 

dat ik er ene laat vliegen. Hij liet er terplekke ook ene. 

Tony (met de kleurplaat) 'k Heb het af. 

Net Nu heb ik wel genoeg verteld. Zullen wij wat pingpongen, Tony? 

Nettie Nee, Tony, begin maar aan een ander kleurplaat. 

Tony 'k Heb geen goesting meer. 

Nettie Doe dan iets anders, houdt u nog even alleen bezig. 

Tony Nee, ik blijf bij jullie. 

Nettie We zijn iets aan 't bespreken wat gij niet graag hoort, Tony. 

Tony Spreek dan over iets anders, 'k heb al zoveel alleen gespeeld. 

Nettie Altijd dat gezaag over alleen zijn. Ge hebt volwassen kinderen, ge hebt 

kleinkinderen, volk genoeg aan uw kraam. Hoort ge mij klagen? Terwijl ik 

met die drie peuters soms vreselijk alleen ben. Maar ik troost me met de 

gedachte aan later. Nu geef ik veel, later zal ik veel krijgen, 't Is een inves-

tering voor de oudedag. Stelt u voor dat ge geen kinderen hebt, dan moet 

ge u eenzaam voelen. 

Net Ge kunt altijd een poeske nemen, of een hond. 

Tony Of een goudvis, daar kunt ge ook veel plezier aan hebben. 

Net Denk nu toch eens door, Nettie. Ge probeert uw kinderen toch 

op te voeden zodat ze hun plan kunnen trekken? 

Nettie Ze moeten het beter krijgen dan ik. Ik heb de oudste, Catherine, nu al in de 

stad op school gezet. Die dorpsschool hier da's zo'n laag niveau. Weet ge 

wat die onderwijzer zegt? Waarom zou ik er mijn latijn insteken? 't Zijn toch 

allemaal zonen en dochters van boeren en proleten. Op deze school heeft 

ze een uniform nodig, maar die heb ik zelf gemaakt. Da's goedkoper. Ge 

ziet het wel een beetje, maar 't is niet anders. Ze pakt 's morgens de tram 

samen met haar vader en 's avonds wacht ze op z'n bureau en komt ze 

mee terug. Als ze daar tot het achtste blijft kan ze daarna nog twee jaar 

naar de handelsschool. Dan staat ze in ieder geval niet met lege handen. 
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Net En gij? 

Nettie Wat ik? 

Net Gij blijft wel met lege handen staan. 

Nettie Ze zal er me later dankbaar voor zijn. 

Tony Weet ge wat ze zegt? Moeder waarom hebt ge mij zo’n typisch vrouwenbe-

roep laten leren? Sekretaresse, altijd klaar staan voor een ander. 

Nettie Als ze er nog wat Engels en Duits bij doet kan ze zelfs privé-sekretaresse 

worden. Da's een dik betaalde job. 

Net Ze is vroeg beginnen vrijen. 

Tony Ze is vroeg getrouwd. Ze is gestopt met werken toen ze haar tweede kind 

kreeg. Daarna was ze te oud, te duur, er te lang uit geweest. 

Net Waarvoor zou ze nu haar moeder dankbaar moeten zijn? 

Nettie Hou op met me zo te pesten. Ze zal het beter hebben dan ik, anders. 

Net Ge had moeten zorgen dat ge 't zelf beter had. 

Tony Net hangt de heldin niet uit. Als gij 't echt zou willen. Ge hebt er de moed niet 

voor. 

Net Voor mij is het al te laat. 

Nettie Da's gemakkelijk. Eerst is het Antoinette haar schuld, dan is 't de mijne. Gij 

zaagt alleen maar, oude knar. 

Net Als ge mij laat vallen vertel ik niks meer, tweezak. 

Nettie De waarheid mag gezegd worden. Dan lees ik uw verhalen wel in een ro-

mannetje. 

Tony Dé waarheid, Nettie, is dat gij, zoals ge nu denkt, van een kale kermis thuis 

zult komen. Natuurlijk hebben uw kinderen het anders. De tijden zijn an-

ders, de mensen ook. Maar als gij denkt dat ze u eeuwig dankbaar zullen 

zijn omdat gij voor hen geploeterd en gezorgd hebt, denk dan maar gauw 

wat anders. Of is kinderen opvoeden 't zelfde als sparen voor een ouder-

domspensioen? 

Nettie Ik mag toch wel een beetje terugverwachten zeker? 

Net Hebben zij dat ooit gevraagd om zoveel te laten voor hen? Nee, nooit. Ze 

zeggen het mij recht in m'n gezicht: moeder, gij hebt uw leven, wij het onze. 

Dan staat ge daar schoon als ge al die tijd uw leven hebt opzij gezet voor 

het hunne. 

Nettie Laat mij gerust. Ik doe dat graag. Ik vind dat mijn plicht. Ik offer me op, 

maar ik zou dat niet willen missen. Later zal ik hun steun krijgen. Dan ga ik 

de dingen doen die ik nu uitstel. 

Tony Als ge 't nu niet doet, is het later verschrikkelijk moeilijk. Neem dat van mij 

aan. 

Nettie Bemoei er u niet mee. Ge zijt allebei zo zwartgallig als een cichoreiwortel. 

Ik klaag niet. Ik wil jullie geklaag niet meer horen. Ik heb nog teveel te doen. 
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Dat gordijn, ik moet dat gordijn... Iedere nacht zie ik dat gordijn scheef han-

gen. Ik moet dat nu doen, repareren, in orde brengen. Ik stop m'n oren dicht 

voor jullie, ik heb geen tijd om na te denken, ik ben moe. Dat gordijn, oprui-

men, (ze stopt haar oren dicht, brult Huis met Tuintje en loopt 

weg) 

Net Nettie, nee, we zwijgen, we zeggen niks meer. Nettie, 'k heb nog van alles 

te vertellen, 'k Zal het doen, in detail, 'k beloof het. Ge wilde 't graag horen, 

ik wil het vertellen. Nettie, ik zal het vertellen. Ik moet het toch bij iemand 

kwijt kunnen. Nettie, 'k zal helpen met dat gordijn. 

Tony Ze is echt weg. Ze is haar kleurboek vergeten, 'k Heb toch gelijk, of niet? 

Net Ja, ge hebt gelijk. Ik zei toch 't zelfde. Maar ik weet het niet meer. Gelijk 
hebben achteraf is zo gemakkelijk. Wij wisten het toen ook niet. Veel zou 
ze toch niet kunnen doen. 

Tony Och kom Net, ge kunt toch altijd iets doen. Al was het maar dat ze eens zou 

babbelen met iemand over haar situatie, maar zelfs dat doet ze niet. 

Net Wat zou ze daar dan aan hebben? Da's een remedie om nog ongelukkiger 

te worden. Daar verandert niks mee. Gij denkt alleen maar vanuit u eigen, 

Tony. Ik heb geen goesting meer om hier verder over te leuteren. 

Tony Maar gij toch ook. 

Net Da's nogal een verschil. Gij zijt 65, ge zijt voor niemand verantwoordelijk, 

behalve voor uzelf. Gij kunt u dingen permitteren die ik niet kan en Nettie al 

helemaal niet. 

Tony Jaja, kom, we worden te serieus, laat ons wat pingpongen. 

(ze spelen) 

Net Dat pensioen van u, dat hebt ge dankzij Jacques, weet ge dat? 

Dat hebt ge dankzij het feit dat ik bij Jacques ben gebleven. En dan Nettie 

verwijten dat ze zo afhankelijk is. De pot verwijt de ketel. 

Tony 'k Speel niet meer tegen zo'n zuur gezicht. 

Net Als ge ons rust had gelaten zaten we nu nog te lachen, ’t Wordt tijd dat ge 't 

achterste van uw tong eens laat zien. Waarom kunt gij niet verdragen dat ik 

vertel over een week die mij jaren in leven heeft gehouden? 

Tony Maak niet zo'n cinema. Denkt ge dat dat zo gemakkelijk is om dat aan Jan 

en alleman te vertellen? 

Net Bedoelt ge daar mij mee? 

Tony Bij wijze van spreken. Zijt zo krikkel niet. Ik bedoeld dat ge zoiets alleen 

maar kunt uitleggen als ge iemand vertrouwt. 

Net Moet ik in een kring gaan zitten met een tas kruidenthee? Gaat het dan ge-

makkelijker? 

Tony Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik eigenlijk nooit plezier heb gehad 

met vrijen. Dat ik altijd gedaan heb alsof, dat ik nooit ben klaargekomen. 

Voila. 

(Net keert zich af) 

Net Ge liegt, ge liegt tegen uzelf. Het kan niet dat gij gelijk hebt, maar ge hebt 
altijd gelijk. Niet mogelijk. Waarom ben ik dan blijven leven? Iedere keer als 
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er een auto aan 100 per uur voorbijrijdt, denk ik: 'k gooi me eronder. Alleen 
de herinnering aan die week houdt me tegen. Zoiets kan nog gebeuren, 
denk ik dan. 

Tony Och, de gedachte dat ge misschien niet dood zou zijn maar kreupel of ver-

lamd, dat speelt geen rol zeker? 

Net Maakt niet alles zo plat. Alsof het mij alleen maar om sex te doen was. Nee, 

om alles, 'k Voelde mij zo sterk. Ik kon alles aan. Zo sterk dat ge lacht, dat 

ge met u eigen kunt lachen. Ge zoudt de wereld in uw armen kunnen plat-

drukken. Ge zoudt... Zeg dat het niet waar is wat ge daar vertelt. Zeg dat ge 

liegt, Tony? Zeg het dan? (ze wacht even, Tony zegt niks, ze gaat 

huilend af) 
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Scène 5 

 

Tony Ga maar, stap ook maar op. Laat me maar alleen. 

Ik laat me mijn eigen beslissingen niet afpakken. Ik heb zelf beslist om door 

te leven, alleen. Na twee jaar alleen zitten, alleen, heb ik de beslissing ge-

nomen om door te leven. Niet meer leven voor iemand of door iemand. Ik 

heb gekozen om door te leven voor mezelf. Ik wilde leven om te doen wat 

ik tot dan toe niet had kunnen doen. Ik wilde gaan leren, werken, gaan rei-

zen, mijn eigen vriendenkring hebben. 

Al die meubels die gij geverfd had omdat dat toen modern was, heb ik terug 

afgebeten. En die lelijke planten, die sanseveria's, die vrouwentongen, heb 

ik weggesmeten. En 'k heb alles wit geschilderd en gedroogde bloemen op-

gehangen. Helemaal zoals ik het zelf wil. 

'k Heb genoeg van jullie stommiteiten, van dat geaarzel, dat getrut. Jullie 

probleempjes vallen in 't niet bij de situatie waar ik uitgekomen ben, alleen. 

Wat jullie gedaan hebben is detailwerk, gefrutsel in de marge. Val me niet 

meer lastig met: ik zou willen... Als ge echt had gewild dan had ge 't ge-

daan. Zwijg over die onbenullige histories met vriendjes, het leidt af van wat 

ge zelf wilt. 

 Waarom gaat iedereen altijd in dezelfde periode met vakantie? 

 Ge hebt nooit voor uw eigen gekozen, nooit gezocht naar wat ge zelf wilde, 

't Was een flutbeslissing, Net, die week met Mark. Ge wist heel goed dat ge 

terug naar Jacques kon. En dat gescherm met zelfmoord? Mij chanteert ge 

daar niet mee. 

En gij, Antoinette? Ja, ge hebt dan zelf de beslissing genomen om niet 

meer naar school te gaan, maar hoe hebt ge uw oren niet laten hangen 

naar wat pa en ma zeiden over doorleren voor meisjes? Kom, maak uzelf 

niks wijs. En die theorieën die ge verkoopt over hoe de werkloosheid op te 

lossen? Die hebt ge ook niet uit uw eigen tenen gezogen, of wel? Was het 

niet Jacques die daar mee afkwam? En was die sportvereniging ook niet 

zijn gedacht? Toen zijt ge wel tegen pa ingegaan, maar mee met Jacques. 

En gij Nettie? 't Is waar, ge hebt veel te verstouwen gehad in en na de oor-

log. Ge hebt de stommiteiten van Antoinette moeten rechttrekken. Ge had 

niet veel mogelijkheden, maar ge hebt er ook niet naar gezocht, ge hebt er 

niks aan gedaan, niks. Laat mij gerust. Ik wil jullie niet meer horen. Zwijg, 

jullie tijd is voorbij, (ze trekt het bed op) Als ik jullie nu nog hoor neem ik 

een slaappil. 

Waarom pakt niemand mij eens goed vast? 'k Wou dat m'n zusje nog 

leefde. Jacques, Jacques, pak me 'ns vast? Even maar? 

(in het bed komt iemand recht: Antoinette)  

Antoinette Wilt ge niet bij mij in bed komen? Ik zal u eens goed vastpakken. 
Kom, kom erin. Ik kan er niet zo gemakkelijk meer uit. Reuma, 'k Heb jaren 
gedacht dat ik reuma in m'n enkel had, maar dat was niet waar, dat was een 
zwakke plek van een verstuiking toen ik jong was. Nu heb ik reuma in m'n 
knieën. Heel lastig. 

Tony (staat aarzelend bij het bed) Mama? Mama, pakt mij eens vast zoals 

ge vroeger deed? 
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Antoinette Maar 'k ben ons mama niet. Altijd wordt ik als moeder gezien, alleen omdat 

ik oud ben. Al die jonge vrouwen willen in mij hun moeder zien. Kruipt ge er 

nu bij? 

(Tony kruipt in bed, legt haar hoofd bi j Antoinette als een kind) 

Tony (klagend) Die anderen hebben het alleen maar over hun mannen, hun 

vriendjes, hun kinderen. Ik ben alleen. Ze doen niks, ze veranderen niks. 

Antoinette Eerst jaagt ge ze weg en dan gaat ge achter hun rug klagen. Ge moet op 

uw oudedag niet beginnen roddelen. 

Tony Ik roddel niet. Ik wil alleen alles ruimer zien, zonder die familiebanden. Ik vind 

dat niet interessant, ik heb daar niks mee te maken. 

Antoinette Gij wilt van hen afkomen? Gij wilt er boven staan? 

Tony Ik wil ontdekken wie ik zelf ben. 

Antoinette Hoe denkt ge dat te doen als ge eerst de anderen wegjaagt? 

Tony Zeg, ik kruip bij u om wat steun te vinden, om me te laten troosten en 't enige 

wat gij doet is me afsnauwen. Als ge 't allemaal zo goed weet waarom zegt 

ge 't mij dan niet? 

Antoinette 'k Probeer het Tony. 

Tony 'k Hoor niks. 

Antoinette Luister! (met de stem van jonge Antoinette) Als ge 't allemaal zo goed 

weet waarom vertelt ge 't mij dan niet? 

Tony 'k Doe niks anders. 

Antoinette 'k Hoor niks. (door met oude stem) Ge zult ze toch eerst moeten terug-

halen om uzelf te leren kennen. 

Tony (stapt uit bed, grijpt naar haar knieën) Au, 'k krijg uw knieën al over, 

geloof ik. Doe niet of ge de wijsheid in pacht hebt, alleen omdat ge ouder 

zijt. (ze pakt het springtouw en springt) Ge kunt het wel allemaal beter 

weten, maar wat ik kan kunt gij niet meer. (ze springt tot ze hijgend 

stopt) 

Antoinette Ge hebt er veel voor over om uw gelijk te krijgen. Rust even, kom hier zit-

ten. Wanneer denkt ge dat afgerond te hebben? 

Tony Wat? 

Antoinette Dat 'uzelf leren kennen'? Ge kunt daar mee bezig zijn tot het niet meer no-

dig is. 

Ik heb een droom die de laatste tijd vaak terugkomt. Ik droom dat al m'n 

tanden uitvallen. Dan denk ik vlug: da's niet erg, dan heb ik veel plaats in 

mijn mond. Maar dan begint mijn tong te zwellen. Ze vult alles op, zodat ik 

bijna stik. 

Tony 't Zal wel een normale droom zijn voor uw ouderdom. 

Antoinette 'k Weet dat ik iemand op leeftijd ben. 'k Ben me daar heel bewust van, 

dankzij u. Maar waarom vertel ik dat? Waar hadden we 't over? Ah ja, wat 

gaat er veranderen als gij uzelf beter kent? Goeie vraag. 
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Tony Stomme vraag. Veranderen? Gij vergeet dat ik midden in de krisis zit zeker. 

Da's niet gemakkelijk. 

Antoinette Gij zit er niet middenin, 't ergste komt nog. Als gij zegt dat het niet gemak-

kelijk is om iets te veranderen, waarom verwijt ge dat dan Antoinette, Nettie 

en Net? Voor hen was 't wel gemakkelijk zeker? 

Tony Antoinette wedde op een verkeerd paard. 

Antoinette Antoinette wedde op niks, ze kwam toevallig in die hoek terecht. Gij ver-

draait uw herinneringen zodat uw adem stinkt als ge ze vertelt. 

Tony Ik heb al m'n tanden nog en dat kunt gij niet zeggen. 

Antoinette Slechte adem kan ook van de vertering komen. Maar daar had ik het niet 

over. 

Net, ja Net dan? Waarom hebt ge die laatbloeier zo gesnoeid? Verlangt 

gij soms niet om zo nog eens vastgepakt te worden? 

Tony Ik wil geen mannen aan m'n lijf, die tijd is uit. 

Antoinette Ja, die tijd is uit. Herinnert ge u nog dat ge eens gevolgd werd op straat? 

Ge draaide u ineens om. Die vent verschoot van kleur toen hij uw gezicht 

zag met die opkomende rimpeltjes. Die zal wel tijd nodig gehad hebben om 

van zijn schrik te bekomen. Waarom vertel ik dat nu? 

We zijn eens met ons groepje mee gaan betogen tegen kernwapens. Toen 

wilden m'n knieën nog wel mee. We hadden wel veel sukses, maar of we 

serieus genomen werden, dat weet ik niet. In ieder geval niet door de poli-

tie. Die ging met een grote boog om ons heen. Maar daar hadden we 't ook 

niet over. Hebt gij dat niet, als ge zo alleen in bed ligt dat... hoe moet ik dat 

zeggen? 't Is dan alsof uw lijf roept, maar uw bed is doof. 

Tony Gij wauwelt nogal wat af zeg, van de hak op de tak. Mijn lijf roept niet, 't 

heeft nooit geroepen. 

Antoinette Misschien zijt ge tijdelijk doof. Een andere vraag: Hoeveel tijd denkt ge no-

dig te hebben om te ontdekken wie ge zelf zijt? Weer een goeie. 

Tony Gij doet als een onderwijzeres die vragen stelt terwijl ze zelf de antwoorden 

al weet. Antwoord zelf. 

Antoinette Doe niet zo flauw Tony, denk dat we quiz spelen. 

Tony Nee, 'k laat me door u niet in de val lokken. 

Antoinette En als ge in m'n arm moogt liggen? 

Tony Ook niet. Zeg wat ge te zeggen hebt, dan zal ik nog wel zien. 

Antoinette Maar ik heb het zo killig. Kom nu bij mij. 'k Zal 't u voorzichtig zeggen, 'k Zal 

u niet meer kwetsen. 

Tony Belooft ge 't? Pas op, ik kan er nog gemakkelijk uit. (ze kruipt in bed) 

Antoinette Gezellig. M'n voeten, ja, die zijn koud. 'k Wil eigenlijk niks meer zeggen. 'k 

Lig goed zo. 

Tony Ja, kom, ge hebt het beloofd. 

Antoinette 'k Heb het gevoel alsof ik waarzegster moet spelen en dat wil ik niet. Goed, 

'k zal het proberen. Ik ben eigenlijk heel moe. 
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Tony Hoe komt dat? 

Antoinette Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik vroeg u daarjuist hoeveel tijd ge nodig 

dacht te hebben om uzelf te kennen. Ziet ge, als ge daar zo mee bezig zijt 

zoals gij, kunt ge niet op andere dingen letten, want ge kunt niet alles tege-

lijk. 

Maar ge zegt zelf dat 't krisis is. Ik zeg u: 't wordt nog erger. Er wordt veel 

afgepakt. Zijt ge dan niet bang dat als ge zo na een jaar of drie vindt dat ge 

uzelf kent, dat er dan van alles onder uw neus vandaan is gehaald waar ge 

zelf bijstond en dat ge helemaal opnieuw moet beginnen? 'k Weet het niet 

zeker, maar daar wordt ge moe van. 

Tony Waarom doet ge of ge 't niet zeker weet, terwijl ge 't vertelt alsof ge 't wel 

zeker weet? 

Antoinette Ik kan u niet alles vertellen, 'k Heb het u al gezegd: 'k ben geen waarzeg-

ster. Hou uw ogen open. 

Tony (schudt haar dooreen) Ge gaat het me nu allemaal zeggen of ik blijf 

schudden. 

Antoinette Pas toch op, ik ben moe. Laat me gerust. Ik wil hier weg. Help mij hier weg. 

Ik ben al te ver gegaan. Nee, ik zeg niks meer. Stop ermee. Stop. (ze zakt 

ineen) 

Tony Komedie, allemaal komedie. Vooruit vertel op. (angstig) Ge meent het 

niet, ge speelt het. 

Slot 

Tony bekijkt Antoinette. 

Ondertussen zijn Net en Nettie ook opnieuw verschenen.  

Tony ziet hen. 

Black out. 
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zijn gemaakt. De gelden van de vereniging worden aangewend ter be-

vordering van de kollektieve produktie van politiek theater. 

De vereniging doet dit door teksten uit te geven en verstrekt soms ook 

leningen en giften. 
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'Vrouwen als het aan ons ligt' 

'Je kunt er naar fluiten' 

'Maak van de hand een vuist' 
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'De overval op het pakhuis' 
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'Wordt wild en doe mooie dingen' 
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LP 'Wij zijn niet af te koelen' ƒ 24,00 

LP 'De klucht van Pierlala' ƒ 24,25 
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