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"Truth in drama is forever elusive. You never quite find it but the search for it is 
compulsive. The search is clearly what drives the endeavour. The search is your task. 
More often than not you stumble upon the truth in the dark, colliding with it or just 
glimpsing an image or a shape which seems to correspond to the truth, often without 
realising that you have done so. But the real truth is that there never is any such thing 
as one truth to be found in dramatic art. There are many. These truths challenge each 
other, recoil from each other, reflect each other, ignore each other, tease each other, 
are blind to each other. Sometimes you feel you have the truth of a moment in your 
hand, then it slips through your fingers and is lost." 

         Harold Pinter 
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vals 

 
WIE 
Betty = Katharina -- ook wel KAT genoemd, de oudste zus, ooit een gevierd toneelspeelster, 
maar inmiddels op haar retour 
Elsie = Cecilia  -- ook wel SIS genoemd, de jongste zus, als twintiger soapactrice geweest, al 
jaren presentatrice van ontelbare shows en spelprogramma's, zeer bekend 
Bert = Gé, ook wel G.. --- een voormalig celbioloog die zich heeft teruggetrokken uit de 
samenleving. Getuige van een dodelijk ongeval met doorrijden. 
 
WAAR 
Ergens in een West-Europees land 
 
Vals ging op 6 september 2013 in première in Gent in regie van Johan Simons als 
coproductie tussen NTGent (Belgje) en Het Nationaal Toneel (Nederland). 
 
KAT Betty Schuurman 
SIS Elsie de Brauw 
GÉ  Bert Luppes 
 
 
 
 
Vals is genomineerd voor de Vijfjaarlijkse prijs voor Podiumteksten van de KANTL in België 
(Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde) en daarmee tot beste 
podiumtekst van het jaar 2013 verkozen.  
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Deel 1 
 
1. 
 
Kat en Sis in een afgesloten ruimte ergens op een politiebureau 
 
KAT: Godverdomme! 

Godverdegodverdegodverdegodverdomme! 
Godverdomme! 
.... 
Godverdomme! 

 Wat een teringzooi! 
Wat een tering tyfus kanker kolerezooi! 
.... 
Godverdomme! 

SIS Klaar? 
KAT Ik snap niet dat jij daar zo rustig kan blijven zitten 
SIS Het komt wel goed 
KAT Het komt wel goed? 

Hoe kan jij godverdomme denken dat het wel goed komt? 
Ziet dit er goed uit soms? 
Hè? 
Vind jij soms dat dit er goed uitziet? 

 (SIS reageert niet) 
 Nou laat ik je dan vertellen dat dit er helemaal niet goed uitziet. We zitten hier 
 godverdomme in een....cel, een cel ja, van drie bij vier... 
SIS Dit is geen cel 
KAT Oh nee, hoe noem jij dit dan? 
SIS Een... wachtruimte 
KAT Ach ja, een wachtruimte 

Natuurlijk! 
Dat ik dat niet zag 
Een wachtruimte zonder ramen en met een deur die op slot is 
Christuskolere, ben jij echt zo naïef? 

 (SIS reageert niet) 
 Ik moet godverdomme wel vanavond spelen 
SIS Ze gaan ons heus niet de hele middag hier houden 
KAT Er is anders een of andere vent die zegt dat hij ons gezien heeft 
 Of in ieder geval onze auto  
 Op die godverdomde avond 
 Hebben ze jou dat niet gezegd? 
SIS Jawel 
  
even stil 
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KAT Jij weet toch wel zeker dat we die avond niet over de Verlengde Middenweg zijn 
 gekomen? 
SIS Ja 
KAT Want ik weet niks meer, dat weet je 
SIS Dat weet ik heel goed ja 
KAT Ik lag te slapen 
SIS Noem jij dat slapen 
KAT Dat heb ik gezegd 
 Dat ik lag te slapen 
 Wat heb jij gezegd? 
SIS Dat jij lag te slapen 
 Rustig maar 
KAT Dus onze verhalen kloppen? 
SIS Natuurlijk kloppen onze verhalen 
KAT Ik probeer me gewoon voor te stellen wat zij denken 
 Het is nogal wat Sis 
 We zitten hier op een politiebureau 
 In een cel 
 Of wachtkamer- volgens jou 
 In ieder geval, we kunnen nergens heen 
 We zitten vast - zogezegd 
 En daar 
 Daar zitten twee mannen - die vragen stellen 
 Omdat ze denken dat wij een vrouw hebben doodgereden en vervolgens zijn 
 doorgereden 
 Ik vind dat nogal ... verontrustend ja 
 Jij niet? 
 ... 
 Jij niet? 
SIS Ja 
 
Even stil, dan Kat ineens 
  
KAT Godverdomme! 
 
Tijdje stil. Sis maakt steeds een geluid met haar nagels dat duidelijk hoorbaar is. 
 
KAT Kun je daar mee ophouden? 
SIS Waarmee? 
KAT Wat je met je nagels doet 
 Dat is een rotgeluid 
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Sis stopt 
 
 Weet jij hoe laat het is? 
SIS  Nee 
KAT Als dit nog lang duurt kom ik te laat  
 Kun je nou ophouden met dat zenuwachtige gedoe 
SIS Sorry 
 
Sis stopt weer. Even stil 
 
SIS Wat spelen jullie eigenlijk? 
KAT Wat spelen jullie? 
 Daar heb ik je op weg naar die klote familiereünie uitgebreid over verteld! 
SIS Oh ja? 
KAT Een bewerking van Coetzee 
SIS Och god ja 
KAT Een fantastisch boek dat jij natuurlijk... 
SIS ...niet gelezen hebt, ik weet het weer 
KAT En dat zou je toch echt moeten doen  
 Voor de verandering 
SIS Wie zegt dat ik niet lees  
KAT Jij, dat zei jij 
 In een of ander blaadje 
 Het stond groot op de cover 
 Sis van Beek:  "Ik lees nooit" 
SIS Ik wist niet dat jij die blaadjes las 
KAT Er lagen stapels bij de kiosk op het station 
 Ik kon er niet om heen 
 ... 
 Waarom zeg jij dat soort dingen toch? 
 Mensen nemen dat serieus 
SIS Dat is alleen een kreet op de cover om aandacht te trekken 
 Dat weet jij toch ook? 
KAT Maar je hebt het wel gezegd 
SIS In een heel ander verband ja 
 Als je het artikel gelezen had, dan zou je dat geweten hebben 
 
Kat zwijgt. Even stil 
 
SIS Heb jij wat te eten? 
KAT Dat jij nu aan eten denkt 
SIS Ik denk niet aan eten Kat, ik heb trek, dat is heel wat anders 
 Dus je hebt niks? 
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KAT Nee 
 ... 
 Maar misschien kan je wat bestellen 
SIS Goed idee,ik heb alleen nog geen ober gezien 
KAT Waardeloze tent hier 
SIS Nieuwe eigenaar hè 
KAT Dat is zelden een goed teken 
SIS Ja 
 
Kat springt plotseling op 
 
KAT Hoor ik nou wat? 
 Jaja, ik hoor wat 
 Ik hoor iemand lopen  
 
Kat begint op de deur te bonken 
  
KAT Hallo! Kan iemand ons vertellen wanneer we weer weg kunnen! Hallo! 
SIS Hou daar mee op Kat 
KAT Hallo! Ik moet vanavond spelen! Kan iemand ons hier uitlaten! 
SIS Stop daar mee ja 
 
Kat stopt even 
 
SIS Waar ben je nou in hemelsnaam mee bezig? 
KAT Je stem laten horen, Sis, dat is belangrijk 
 
Kat begint weer op de deur te bonken 
 
KAT Hallo! 
 
 
 
2. 
 
In een cel waar een bewakingscamera hangt 
 
GÉ 
Ik weet wel dat je kijkt 
Zie je me? 
Ik zie jou niet 
Ik heb geen idee wie jij bent 
Ik neem aan dat je dit opneemt, zodat je het later nog eens terug kunt zien 
Bij eventuele calamiteiten 
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Dat kan nuttig zijn, weet je 
Het kan je carrière redden 
Of verkloten natuurlijk, maar dat is aan jou 
Goed, ik ga je vertellen wat er met mij hier gebeurd is 
Dat is belangrijk omdat anders niemand dat weet 
 - behalve dan de twee mannen die bij me waren - 
Ik neem aan dat jij niet een van hen bent 
Daar voelen ze zich te belangrijk voor, die twee mannen, om de hele dag achter een 
schermpje naar iemand te gaan zitten kijken 
Terwijl kijken 
Observeren 
Het is de basis 
Zonder kijken 
Zonder bekijken, bestuderen, zijn wij als mens verloren 
Echt 
Ik wil dat je dat weet 
Hoe belangrijk jij bent 
Voor mij 
,,,, 
Ik zal beginnen met de feiten 
Precies 
Ik kwam binnen in een kamer 
Er stond een tafel 
Er was geen raam 
Aan de tafel zat een man 
Ik werd naar die tafel gebracht en op een stoel gezet 
Mijn handen geboeid op mijn rug 
Tegen de muur stond een andere man 
Kaal, bleek, met een grote neus 
Die heeft het hele gesprek niks gezegd 
De man aan de tafel die vroeg mijn naam 
Ik zeg: Gé 
Gé wat?- vraagt de man 
Gé niks, gewoon Gé 
(spelt) G E 
of G punt 
Wat u wilt 
G punt? Wat is dat nou voor een naam, zegt die man 
Mijn naam, zeg ik 
G punt is geen naam. G punt is een afkorting 
Wat u zegt 
Wat u zegt, wat u zegt, ik zeg helemaal niks, jij bent degene die hier praat, praten moet 
En hij is even stil en kijkt naar die man tegen de muur 
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Mogen mijn handen los, vraag ik 
Waarom? 
Ze doen pijn 
U heeft zojuist mijn collega bedreigd en dat hebben we hier liever niet en daarom zitten uw 
handen vast. Het is voor uw eigen bestwil, geloof me  
De man aan de tafel kijkt me indringend aan en vraagt me waar ik woon 
Daar geef ik geen antwoord op 
We hebben uw plek bezocht, zegt de man nu, de plek waar u...woont. U woont daar toch? 
Ik zeg niks 
U weet toch dat het verboden is om daar te wonen? 
Ik zeg weer niks 
Waarom woont u daar?  
Bent u dakloos? 
Heeft u een drugsprobleem? 
Of een drankprobleem 
Ik heb helemaal niks, zeg ik 
Nee, dat hebben we gezien, u heeft inderdaad helemaal niks  
Een uitgewoonde caravan 
Drie pony's 
Twee honden 
Een paar katten 
Dat zijn mijn dieren niet, zeg ik 
Dat zijn uw dieren niet? 
Wiens dieren zijn dat dan? 
Van niemand 
Maar u geeft ze eten? U geeft ze eten nietwaar en daarom blijven ze en omdat ze blijven, 
zijn die dieren van u 
En hij kijkt me aan, triomfantelijk 
U weet dat u heel veel dingen doet die niet mogen, zegt hij dan 
Ik doe helemaal niks 
Ik val niemand lastig 
Denkt u dat het daarover gaat? 
Wat wilt u van me? 
We hebben een paar vragen over uw getuigenis 
Er zijn wat details die nogal onduidelijk zijn en zonder duidelijkheid hebben wij geen zaak, 
dus nemen we alles graag nog even met u door 
Mogen mijn handen dan los, vraag ik 
En de man kijkt naar die stille en die stille knikt 
De man haalt een sleutel uit zijn broekzak, komt naar me toe en verlost mij van mijn 
handboeien 
En terwijl hij dat doet kijkt die stille me aan en wrijft met de vingers van zijn ene hand over de 
knokkels van zijn andere hand 
Alsof hij zich voorbereidt op een klap 
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Of net een klap gegeven heeft 
Ik kijk terug 
Zonder met mijn ogen te knipperen 
En omdat ik terugkijk moet die stille ook blijven kijken 
Hij kan niet weg 
Hij heeft zichzelf gevangen gezet 
 
 
 
3. 
 
Kat is alleen. Sis komt binnen.  
 
KAT  En? 
 
SIS haalt haar schouders op 
 
SIS Ze zeggen dat er nog wat dingetjes zijn 
 Die ze moeten checken 
KAT Dingetjes? 
 Wat voor een dingetjes? 
SIS Weet ik veel 
KAT Godsakke nog aan toe 
 Heb je dat niet gevraagd dan? 
 
even stil 
 
SIS Ze hebben Richard gesproken 
KAT Richard? 
 Bedoel je neef Richard? 
SIS Ja 
KAT Waarom? 
SIS Ze hebben ontdekt dat jij die avond ladderzat was en nou denken ze... 
KAT Ladderzat? 
SIS Dat zijn de woorden van Richard 
KAT Ladderzat? 
 Heeft die sukkel gezegd dat ik ladderzat was? 
SIS Je was ook ladderzat Kat 
KAT Maar dat hoeft hij dan toch nog niet te zeggen 
 Daarbij wat maakt het uit, ik heb niet gereden 
 .... 
 Dat weten ze toch? 
 Dat ik niet heb gereden 
SIS Ja natuurlijk 
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KAT Jij hebt toch niet gezegd dat IK gereden heb 
SIS Waar zie je me voor aan? 
KAT Wat vroegen ze nog meer? 
SIS Ze vroegen naar de schade aan jouw auto 
 Volgens die garageman van je heb jij contant betaald 
 Drieëntwintighonderd euro 
 Contant 
 Dat vinden ze verdacht 
 .... 
 Niemand betaalt dat soort bedragen nog contant Kat 
 Niemand 
 Dat weet je toch 
 ...... 
 Hoe kom je aan dat geld? 
KAT Maakt dat uit 
SIS Ik heb gezegd dat dat geld van mij kwam 
KAT Waarom? 
SIS Omdat het mijn schuld was 
 Die schade 
 Dat klinkt toch aannemelijk 
KAT Maar het is niet waar 
SIS Daar gaat het niet om 
KAT Daar gaat het niet om? 
SIS Luister Kat, ik denk dat ze dit verhaal pikken en dat lijkt me voor nu het belangrijkste 
 nietwaar?  
 
Kat is even stil, verbaasd 
 
SIS Wat? 
KAT Ik snap het even niet 
SIS Wat? 
KAT Dat jij hierover liegt 
 
Kat is weer stil, ze denkt na 
 
KAT Waarom zei je dat er niks gebeurd was? 
SIS Er is niks gebeurd 
KAT Je hebt voor meer dan tweeduizend euro schade aan mijn auto gereden 
SIS Die ik ga betalen zei ik net 
KAT Daar gaat het niet om 
SIS Waar gaat het dan wel om? 
KAT Ik wil gewoon precies weten wat er die avond gebeurd is 
SIS Dan had je maar nuchter moeten blijven 
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KAT Had jij gedronken  
SIS Had ik gedronken? 
KAT Ja, had jij gedronken 
SIS En dat vraag jij? 
KAT Ik moet het weten Sis 
SIS Jij zou rijden, weet je nog 
 Ik mocht drinken 
 Jij zou rijden 
 En waarom? 
 Wat wilde je bewijzen? 
 Dat je één avondje van de fles af kon blijven?  
KAT Ik drink al drie maanden niet meer 
SIS Dronk 
 Jij dronk al drie maanden niet meer 
 En net die avond, die ene avond dat ik eens een keertje met jou mee zou rijden 
 Voor de "gezelligheid" 
 Net die avond 
KAT Het overkwam me 
SIS Het overkwam je? 
KAT Ja 
SIS   Wat een gelul 
 Zulke dingen overkomen je niet Kat, zulke dingen doe je 
KAT Je weet niet wat het is 
SIS Nee, dat klopt, ik weet inderdaad niet wat het is 
 Maar ik weet wel dat het hoog tijd wordt dat jij eens iets aan dat alcoholprobleem van 
 je gaat doen 
KAT Ik heb het prima onder controle 
SIS Ik heb het prima onder controle?  
 Ik vond je in de bijkeuken met je hoofd tegen de wasmachine 
 Ik heb geprobeerd je overeind te krijgen, maar jij bleef maar roepen dat ik van je af 
 moest blijven, dat je niets met mij te maken wilde hebben 
 Ik heb uiteindelijk Richard gehaald.... 
KAT Ach die verschrikkelijke Richard  
 Die geen moment bij je weg was te slaan 
 Hoopte natuurlijk zo vaak mogelijk met je op de foto te komen 
 Kijk dit ben ik en dit is mijn nicht - Sis van Beek. Echt? Is Sis van Beek jouw nicht? 
 Ja, wisten jullie dat niet? Nee ja och god jeetje mina gossie possie, wat bijzonder 
 allemaal 
 En dat hij jou dan ook nog om een handtekening vroeg 
 Voor een collega, jaja  
SIS Wat is daar mis mee? 
KAT Een volwassen man die om een handtekening vraagt 
 Dat is toch... 
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 Zielig 
 Op die leeftijd nog meedoen aan dat soort oppervlakkige flauwekul 
 Kinderachtig vind ik het 
 Of nee nee, puberaal 
 Getuigt van slechte smaak ook 
SIS Ach ja, dat was ik vergeten 
 Jij was van de smaakpolitie 
 Goede smaak 
 Hoge moraal 
 Vraag me alleen wel af waar die twee gebleven waren toen ik je samen met Richard 
 in jouw auto hees - ten overstaan van de hele familie ja, in het geval je dat niet was 
 bijgebleven - Ik zag een aantal tantes nog goedkeurend knikken. Kijk, daar ligt onze 
 hoeder van de hoge moraal  
KAT Oké ja 
 Ik heb me misdragen 
 Ik had teveel gezopen ja 
 Dat had ik niet moeten doen 
 Maar het is gebeurd 
 Sorry sorry mea culpa 
 Mea culpa! 
SIS Daar is het nu een beetje laat voor hè 
 Voor dat gesorry van jou 
KAT Hallo? 
 Het is niet mijn schuld dat we hier zitten 
 Ik heb die vrouw niet aangereden 
SIS Ik ben tegen een kilometerpaaltje aangereden ja! 
 Een kilometerpaaltje 
 Niet tegen een vrouw 
KAT Dat heb ik ook nooit gezegd 
SIS Maar je suggereert het 
 Je suggereert het 
 
 
 
4. 
 
GÉ 
De man aan de tafel begint aan zijn vragen 
Bent u getuige geweest van een ongeluk in de nacht van 10 op 11 november op de 
Verlengde Middenweg? 
Dat was zijn eerste vraag 
Ik geef geen antwoord  
Klopt het dat u zag hoe een vrouw op een fiets geschept werd door een witte Peugeot 306 
Ik geef geen antwoord 
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Met in het nummerbord de letters XTR en de cijfers 09? 
Ik heb geen nummerbord gezien, zeg ik 
De mensen die belden zeiden dat u gezegd had dat u de letters XTR en de cijfers 09 heeft 
gezien 
Dat is niet waar 
Dus u zegt dat die mensen die gebeld hebben liegen? 
Dat weet ik niet 
Waarom heeft u zelf niet gebeld? 
Ik heb geen telefoon 
En bent u daarom naar de dichtstbijzijnde boerderij gegaan, om het ongeluk te melden? 
Ik zeg niets 
Waarom bent u daar niet gebleven? 
Waarom wel? 
U was getuige 
De politie had u graag meteen willen horen 
Weet u hoeveel moeite het ons heeft gekost om u te vinden? 
Dat zal wel meevallen toch, zeg ik 
Nou, toen was het even stil 
Ik denk, nu zijn de vragen op 
Zegt de man aan de tafel opeens 
Heel vriendelijk 
Heeft u misschien trek in een kopje koffie? 
Een kopje koffie 
Nou, zeg ik 
Dat had ik dus niet moeten zeggen, want nu zet hij de recorder uit, de recorder die alles 
opneemt, hij staat op en klopt op de deur, die gaat open en hij vertrekt 
Zit ik ineens met die stille 
Alleen 
Hij gaat nu tegenover me zitten 
Als ik wil kan ik zijn gezicht aanraken 
Zijn wenkbrauwen 
De kromming van zijn neus 
Hij heeft een typische neus 
Een neus die opvalt 
Die je onthoudt 
En terwijl ik naar hem kijk, legt hij een foto voor me neer 
Van mijn hond 
Dood 
Hij viel een van onze mannen aan, zegt de stille 
We hadden geen keus 
Het was duidelijk een valse hond 
En ik kijk naar de foto en ik kijk terug naar die stille 
En dan haal ik uit 
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Een keer maar 
Een keer vol op die neus 
En terwijl hij naar zijn neus grijpt, stormen er drie mannen naar binnen 
Een springt er bovenop me 
Een ander geeft me een schop in mijn buik 
En de derde trekt me aan mijn haren omhoog 
Hij heeft mijn hond gedood, roep ik 
De stille gebaart dat ze me mee moeten nemen 
Hij heeft nog steeds zijn neus vast 
Aan zijn ogen kan ik zien dat hij lacht 
Ik denk: jij denkt dat je gewonnen hebt 
Dat verklaarde zijn gelach 
Zijn superioriteitsgevoel 
Maar hij vergeet één ding 
Winnen is geen feit 
Winnen is perceptie 
Het is een interpretatie van de werkelijkheid 
Je denkt dat je gewonnen hebt 
En de ander verloren 
Het is een overtuiging 
Meer niet 
Snap je dat? 
 
 
 
5. 
 
Kat en Sis even later in dezelfde cel. Sis is weer weggeweest voor een verhoor. 
 
SIS Kun jij je nog iets van die avond herinneren? 
KAT Wat bedoel je? 
SIS Gewoon 
 Kun jij je nog iets van die avond herinneren? 
KAT Jij hebt me naar huis gebracht 
SIS Maar weet je daar nog iets van? 
 
Kat geeft geen antwoord 
 
SIS Zij denken dat ik jou bescherm 
 Omdat jij.... 
 Dronken was 
KAT Hebben ze dat gezegd? 
SIS Zoiets 
KAT Kolere, ze zijn echt knettergek 
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 Alsof jij mij zou beschermen 
 Bij zoiets 
SIS Ik weet niet 
KAT Jij zou mij toch niet beschermen als dit waar was 
SIS Dat weet ik niet 
KAT Als ik een vrouw had doodgereden  
 En vervolgens was doorgereden 
 Dan zou jij daarover liegen? 
SIS Als het zou helpen 
 Als het zou helpen om jou uit de gevangenis te houden? 
 Ja 
 Ja, ik denk het wel 
KAT Ik zou iemand vermoord hebben! 
SIS Toch niet opzettelijk 
KAT Maar er zou wel iemand dood zijn 
SIS Per ongeluk ja! 
KAT Dat is maar hoe je ernaar kijkt 
 Als ik ladderzat achter het stuur was gaan zitten, dan kan je dat toch moeilijk 'per 
 ongeluk' noemen 
SIS Je bent toch niet achter dat stuur gaan zitten OM iemand dood te rijden 
KAT Nee, dat niet maar... 
SIS Dus is het per ongeluk 
 Een ongeluk 
KAT Ik vind dat een erg opportunistische gedachte Sis  
SIS Waarom moet jij toch altijd zo verrekte principieel zijn 
 Weet je hoe vermoeiend dat is 
KAT Ik geloof in verantwoordelijkheid nemen 
SIS Jaja 
KAT Dat is misschien iets wat jij je niet kan voorstellen 
SIS Ik zou voor jou liegen 
 Is dat geen verantwoordelijkheid nemen? 
 Je familie beschermen, als het moet 
 Als het eropaan komt 
KAT Liegen is nooit verantwoordelijkheid nemen 
SIS Oh nee, en wat zou jij dan doen? 
 In zo’n geval? 
KAT Ik zou niks zeggen 
 Zwijgen 
SIS Alsof jij dat kan 
 Niks zeggen 
KAT Ik kan heel goed zwijgen als het moet 
SIS Oh ja 
KAT Ja 
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SIS Daar heb ik anders nog nooit wat van gemerkt 
KAT Waar heb jij het over? 
SIS Jij weet heel goed waar ik het over heb 
KAT We gaan toch geen oude koeien uit de sloot halen, mag ik hopen 
SIS Ik zeg alleen dat ik niet geloof dat jij kan zwijgen 
KAT  Gelukkig is dat ook niet nodig  
 In dit geval 
 
even stil 
 
SIS Dus jij kunt je helemaal niets meer van die avond herinneren? 
KAT Nee  
 Vind je het erg? 
SIS Ik kan het me gewoon niet voorstellen 
 Dat er een gat in je geheugen is 
 Dat er gewoon een stuk uit je leven is geknipt 
KAT Ik herinner me zoveel dingen niet 
 Iedereen 
 Er zijn zoveel dingen in ons leven die we niet meer weten 
SIS Onbelangrijke dingen ja 
KAT Dat weet je niet 
 
lange stilte 
 
SIS Stel nou dat ik zou zeggen dat ik niet gereden heb? 
KAT Wat? 
SIS Die avond 
 Dat ik zou zeggen dat ik niet gereden heb 
 Dat iemand anders jou naar huis heeft gebracht 
KAT Wie dan? 
SIS Iemand...anders 
 Niet ik in ieder geval 
 Het zou heel goed kunnen dat het waar was 
 Dat ik al eerder weg was  
 Met Steven 
 Dat hij me naar huis heeft gebracht 
 Bijvoorbeeld 
KAT Steven heeft jou niet naar huis gebracht 
SIS Oh nee? 
KAT Nee 
 Jezus Sis 
 Waar gaat dit over? 
 Waarom zou je zoiets doen? 



18 
 

18 
 

 Je maakt een grapje  
 Toch? 
 ... 
 Zeg dat je een grapje maakt 
SIS Ze kunnen me breken Kat 
 Ze hoeven maar dìt te zeggen tegen de pers 
 En die vliegt er bovenop 
KAT Maar er is helemaal niets gebeurd 
 Dat heb je al honderd keer gezegd 
 Jij hebt een kilometerpaaltje geraakt 
SIS Dat maakt de pers niet uit 
  
Kat is verbijsterd 
 
 Wat? 
 
Kat zegt niks 
 
 Jij kunt je niet voorstellen hoe het is 
KAT Wat? 
SIS Bekend zijn 
 Echt bekend zijn 
KAT Zou jij gaan liegen omdat je bekend bent? 
SIS Het is heus niet zo makkelijk als jij denkt 
KAT Nou dan stop je toch?  
 Als het zo erg is 
SIS Alsof je kunt stoppen met bekend zijn 
KAT Volgens mij is dat geen enkel probleem 
 Gewoon met je kop van die tv af 
SIS: Tsss 
KAT: Dat hele idee van belangrijkheid 
 Van iemand zijn 
 Alleen maar omdat je toevallig bekend bent 
 Dat is zo...  
SIS: Wat? 
KAT: Fake 
SIS Dus bekend zijn is fake? 
KAT Wel als het niets te maken heeft met echt iets kunnen 
SIS Dus ik kan niks? 
 En jij wel natuurlijk 
 Als jij bekend zou zijn dan was het helemaal prima 
KAT Ik zal nooit bekend zijn 
 Niet op die manier 
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 Dat is onmogelijk 
SIS En waarom? 
KAT Omdat ik er niet aan mee doe 
 Aan al die flauwekul die nodig is om aandacht te krijgen 
 Dingen die alleen maar moeten om je kop weer op tv te krijgen 
SIS Dat hoort nou eenmaal bij ons vak 
KAT Vak? 
 Noem jij bekend zijn een vak? 
SIS Jij denkt echt dat het allemaal niets voorstelt hè? 
 Wat ik doe 
KAT Het voegt helemaal niets toe 
SIS: Tjongejonge 
 Wat denk jij eigenlijk?  
 Dat ik niet geloof in de dingen waarmee ik bezig ben?  
 Dat ik alles in mijn leven aan elkaar aan het liegen ben? 
KAT Alles wat jij doet is voor jou bedacht 
 Jij bent een poppetje 
 Een vervangbaar poppetje 
 Dat alleen uitvoert wat een ander wil 
 Heb jij je ooit afgevraagd hoe stil het bij jou wordt als niemand je meer moet 
 Als je formule is uitgewerkt 
 Of je toch echt te oud wordt 
 En zo lang zal dat niet meer duren 
SIS Bij jou niet dan? 
KAT Ik ben geen product Sis  
 En de dag dat iemand mij gaat vragen om dat wel te zijn, stop ik 
 Direct 
SIS Makkelijk gezegd 
KAT Denk je nou echt dat ik me laat gebruiken als uithangbord van een producent die 

alleen maar zoveel mogelijk geld aan me wil verdienen? Dat ik zou opdraven voor 
één of andere belachelijke spelshow? Of als tafeldame bij een praatprogramma ga 
zitten om op een stoeltje naast de gevatte presentator te proberen net zo gevat te 
zijn, om te laten zien hoe interessant ik ben. Weet je dat ik dat misschien wel het 
allersneuste vind, al die zogenaamde sterretjes die intelligent over willen komen, zelfs 
degene die uitgenodigd worden om dom te zijn, proberen nog steeds slim te doen, 
wat ze natuurlijk alleen maar dommer maakt, tot groot plezier van de kijker, die 
zichzelf voorliegt dat hij in ieder geval slimmer is, maar wel zo dom dat hij naar al 
jullie nietszeggende meningen luistert en niet eens doorheeft dat hij de volgende dag 
op het werk, naast het volautomatische espressoapparaat, diezelfde mening staat te 
herhalen alsof hij hem zelf ter plekke heeft bedacht en zo degraderen jullie Bekende 
Nederlanders met elk nietszeggend meninkje het nadenkende vermogen van het 
tvkijkende publiek en... 

SIS (onderbreekt) En jouw mening is natuurlijk wel belangrijk of nee nee... verheffend 
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KAT Nee, maar daar wordt goddank ook niet publiekelijk naar gevraagd 
SIS Oh nee, jij praat alleen maar voor jezelf 
 Jij doet niet aan openlijke meningen 
 Dat was ik even vergeten  
KAT In ieder geval niet aan meningen die in één soundbite passen 
SIS Oh wat is het toch heerlijk om het gelijk aan je kant te hebben 
KAT Je bedoelt dat je geen antwoord hebt 
SIS Nee Kat, ik heb even geen antwoord nee 
 En als ik eerlijk ben dan interesseert me dat ook niet 
KAT Jij bent alleen geïnteresseerd in je reputatie 
SIS Hou toch op 
KAT Waarom? 
SIS Omdat jij geen idee hebt waar je over praat 
KAT Oh nee? 
SIS Weet je wat het met jou is Kat 
 Jij bent gewoon jaloers 
 Op alles wat ik heb 
 Op alles wat ik krijg 
 Gewoon jaloers 
KAT Wat een flauwekul 
SIS Nog steeds 
 Vroeger knipte je gaten in mijn jurkjes 
KAT Eén keer 
 Dat heb ik één keer gedaan 

Moet ik me daar nu nog steeds voor verontschuldigen? 
 
Sis reageert niet 
 
KAT Jezusmina 

Ik wist niet dat ik je een trauma had bezorgd 
Zit jij in therapie of zo? 
Wat trouwens niet slecht zou zijn, want volgens mij gaat dit hele verhaal gewoon 
alleen maar over angst 

SIS Pfff, dus nu ben je ook al psychotherapeut? 
KAT Sommige dingen zijn zo duidelijk 
 Daar hoef je echt geen psychotherapeut voor te zijn 
SIS Goed om te weten 
KAT En bij jou druipt de angst uit je poriën 
 En weet je waarom 
 Omdat jij gemaakt bent 
 Door producenten 
 Door journalisten 
 En nu ben je bang dat zij je gaan ... 
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SIS (onverwacht fel) Hou toch je kop ja! 
 Hou toch gewoon eens even je verdomde rotkop! 
 
Kat is verrast door deze felle reactie. Even stil 
 
KAT Tjonge jonge jonge 
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6. 
 
GÉ 
Ik heb jarenlang naar cellen gekeken 
Het is belangrijk dat je dat weet 
Om de wereld te begrijpen moet je de cel begrijpen 
Niet de economie 
Of de politiek 
Onbelangrijk 
Het gaat om de cel 
Een mens die nog nooit naar een cel heeft gekeken die kan het leven niet begrijpen 
Onmogelijk 
Simpel gezegd zou je de cel als een samenlevingsvorm kunnen zien waarin alles geregeld is 
wat er in een menselijke samenleving geregeld dient te worden 
Met één belangrijk verschil: de cel is georganiseerd om perfect te functioneren in dienst van 
het grotere geheel: het organisme waar hij deel van uitmaakt 
En daarmee geeft hij ons cruciale informatie over de wijze waarop wij zelf - als mens -
georganiseerd zouden kunnen zijn om perfect te functioneren in dienst van het grotere 
geheel: de samenleving, de wereld, en voor wie wil ja: het heelal 
De eerste keer dat ik een cel zag was ik zeven 
Ik keek met één oog door de lens van een microscoop en wat ik zag was een soort druppel  
Een druppel die bewoog 
Alsof hij ergens heen wilde 
Alsof hij een plannetje had 
Een reisdoel 
En ook al was mij net verteld dat deze druppel een eencellige was 
Toch had ik op dat moment het gevoel dat ik naar een levend wezen zat te kijken 
Een beestje  
Met een wil 
Een diertje met gevoel en gedachtes en een doel 
Sindsdien voel ik me verbonden met de cel 
Zoals een ander zich verbonden voelt met een mens, een partner 
Ik weet niet of jij een partner hebt, iemand met wie je het leven deelt zeg maar 
Delen 
Voor mij is delen een biologisch begrip 
Zoals een cel zich deelt 
Van één naar twee, van twee naar vier, van vier naar acht 
Het maakt meer van minder 
Menselijk delen doet meestal het tegenovergestelde 
Wij verdelen 
Wij maken minder van meer 
Wij ruilen onze tekorten  
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Ik hoop niet dat ik je hiermee beledig, want dat is niet mijn bedoeling 
Integendeel 
Ik probeer me juist met jou te verbinden 
Jij bent tenslotte mijn observant 
En ik jouw geobserveerde 
Dat schept een band 
Voor mij schept dat een band 
 
 
7. 
 
Kat en Sis 
 
KAT Ik ben misschien een beetje scherp geweest 
 Te fel  

Maar ik ben fel, dat weet je 
 Dat is mijn manier om... 
 Om dingen te zeggen ja  

Sis? 
 
Sis zwijgt 
 
 Ik zal mijn best doen om me in te houden 
 Niet in wat ik vind 
 Dat niet 
 Maar in hoe ik het zeg 
 Sis? 
 Hoor je me 
 Sis? 
 Sis 
 ..... 
 Ik denk dat het belangrijk is dat we één lijn trekken 
 Eén lijn en dat we allebei aan dezelfde kant gaan staan 
 Luister je naar me? 
 Het enige wat telt is dat we zo snel mogelijk weer naar huis kunnen 
 Dat ben je toch met me eens? 
 .... 
 Sis? 
SIS Ja 
KAT Jij wil hier toch ook zo snel mogelijk weg 
SIS Het duurt me allemaal veel te lang 
KAT Ja 
 ..... 
 Ik heb mijn voorstelling gemist 
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 Miss marketingbabe zal wel blij zijn 
 Kan ze mijn rol er ook bijnemen 
SIS Miss marketingbabe? 
KAT Ronella 
SIS Noem jij Ronella miss marketingbabe? 
 Dat is een hartstikke goede actrice 
 Die heeft vorig jaar toch een filmprijs gewonnen? 
 Of bedoel je die niet 
KAT Die bedoel ik ja 
SIS Jezusmina, is er überhaupt iemand die aan jouw norm kan voldoen? 
 
Kat reageert niet, na een tijdje 
 
KAT Ik ben moe 
SIS Dan moet je gaan liggen 
 
Kat gaat liggen, ze kijkt naar haar handen die trillen. Ze steekt ze weg onder haar oksels. 
 
SIS Is er wat? 
KAT Ik voel me niet lekker 
SIS Misschien moet je wat water drinken 
KAT Volgens mij moet ik een borrel 
SIS Helaas werkt de roomservice even niet 
KAT Nee, en een slot op de minibar 
 Alsof we criminelen zijn 
 
Kat pakt water 
 
KAT Zou jij echt liegen over die avond? 
SIS Nee, natuurlijk niet 
KAT Waarom zei je dat dan? 
SIS Zomaar 
 Zomaar! 
KAT Het zou geen leuke grap zijn 
SIS Nee 
KAT Dat weet je 
SIS Ja 
 
Kat neemt een slok water 
 
KAT Ik vind water toch zo vies 
SIS Drink nou maar op 
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Kat drinkt, Sis gaat ergens zitten, even stil 
 
SIS Weet je wat nou gek is? 
 Dat ik de hele tijd als ik terugdenk aan wat er die avond is gebeurd 
 Dat de beelden die ik krijg over wat er echt is gebeurd 
 Zich gaan vermengen met de beelden die ik krijg bij wat zij zeggen dat er is gebeurd 
 Alsof er twee…. 
KAT (onderbreekt haar) Die afslag gaan we niet nemen Sis 
 Jij weet precies wat er echt gebeurd is 
SIS Oh ja? 
KAT Je hebt het me al honderd keer verteld 
 Je raakte een kilometerpaaltje 
 Ja? 
 Toen ben je gestopt 
 Je bent uitgestapt 
 Je hebt voorlangs de auto gelopen 
 Zag de schade 
 Je hebt gevloekt 
 En een schop tegen het voorwiel gegeven 
 Toen ben je teruggelopen 
 Om te zien wat je geraakt had 
 Toen zag je dat paaltje 
SIS Maar als zij dat niet geloven 
KAT Het gaat erom dat wij dat geloven 
 Dat zeg ik net 
 Aan een kant van de lijn gaan staan 
 Samen 
SIS Jij doet alsof het een kinderspelletje is 

Denk jij nou werkelijk dat die mannen ons met rust laten omdat wij solidair zijn 
En die journalisten straks al helemaal niet 

KAT Laat jij goddomme echt je leven bepalen door die klote journalisten 
SIS Mijn leven wòrdt er door bepaald   
 Zij hebben mij gemaakt 
 Zij kunnen mij ook weer breken  
 Dat zijn de regels van het spel 
 Dat zeg jij toch ook? 
KAT En jij gaat je daarbij neerleggen? 
SIS Dit is mijn leven Kat 
KAT Ik snap niet dat jij zo'n leven wil 
SIS Denk jij dat ik daarvoor kies? 
 Ik was negentien toen ze me van de straat plukte 
 Je kunt toch moeilijk zeggen dat ik het gepland heb 
KAT Je kunt toch nee zeggen 
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SIS Dit is geen leven waarin je zomaar nee kunt zeggen 
 Zo werkt het niet 
KAT Je holt jezelf uit 
 Die hele wereld van je 
 Holt zichzelf uit 
 En ons erbij 
SIS Wie? 
KAT Iedereen die naar die onzin kijkt 

We kunnen toch niet blijven volhouden dat het helemaal niets uitmaakt waar we onze 
kop mee vol stoppen? Dat het allemaal geen kwaad kan?  

SIS Ik doe anders ook heel veel goeds dankzij die zogenaamde onzin 
KAT Oh ja? 
SIS Ik reis voor Unicef de wereld over 
 Ik haal geld op voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti en Honduras en.. 
KAT Je bedoelt dat je langs de deur gaat? 
 Met een collectebus 
 Zo rond etenstijd 
SIS Ik presenteer een tv-show 
 Vrijwillig ja 
KAT Dat noem jij goed doen? 
SIS Hoe noem jij dat dan? 
KAT Goed maken 
SIS Goed maken? 
 Waar slaat dat nou weer op 
 Jij zegt maar wat 
 Jij doet je mond open en dan... hoppekee 
 Rolt het zoveelste oordeel naar buiten 
 Terwijl... 
 Wat weet jij nou eigenlijk van mijn leven 
 Je bent nooit ergens bij 
 Nooit 
 Alles wat jij zegt en vindt is van een veilig afstandje 
 .... 
 Het is zo makkelijk om principieel te zijn als het je niets kost 
KAT Principieel zijn is nooit makkelijk Sis 
 Maar iemand moet het zijn 
SIS Waarom? 
KAT Omdat anders iedereen op zijn plek blijft, terwijl.... 
SIS (onderbreekt haar).... jij het liefste alles op zijn kop zet  
 Alles overhoop schopt 
KAT Ik wil mensen andere perspectieven bieden  
 Een andere waarheid laten zien 
 Ik geloof dat theater dingen in beweging kan zetten 
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 Ik geloof dat dat nodig is ja 
 Van binnen zijn we net vervuilde vissen 
 Als je ons open zou snijden dan schrik je van de rommel die je aantreft  
SIS En ik geloof in amusement 
 In mensen een fijne avond geven 
KAT Dat is geen geloven maar verdoven 
SIS Hoe komt het toch dat jij altijd doet alsof jij beter bent? 
 Dat wat jij doet bijzonderder is 
 Zolang als ik me herinner heb jij gehoond om wat ik doe 
 Kwam ik op tv 
 Was het op de verkeerde zender 
 Mijn eerste grote interview? 
 In het verkeerde blad 
 Werd ik geciteerd? 
 Was het een holle frase 
 Ik doe nooit iets goed 
 Nooit 
 Zelfs op mijn bruiloft moest jij een statement maken  
 Met je onbegrijpelijke gedichten van - wie was het ook alweer - Rilke? 
KAT Rilke is geweldig 
 En dat gedicht was een cadeau ja 
 Sorry als je dat niet begrepen hebt 
 Waarschijnlijk was het iets te verfijnd voor dat over de top huwelijk van jou met die 
 over de top man van je 
 Hoe heette hij ook alweer? 
 Ik ben het gewoon vergeten 
 Terwijl dat hele huwelijk toch bijna - wat was het - anderhalf jaar geduurd heeft? 
 Maar goed, het was dan wel je langste relatie ooit toch?  
SIS Goed, ga jij maar door met mijn leven belachelijk te maken 
 Als jij je daardoor beter voelt 
 Want daar gaat het toch om? 
 Het is zo makkelijk om van alles te vinden 
 Weet je wat ik me afvraag? 
 Ik vraag me af wat er gebeurd is met dat hele verhaal van: we moeten één lijn trekken  
 We moeten samen aan dezelfde kant gaan staan 
 Of geldt dat alleen maar als ik aan jouw kant ga staan  
 En niet andersom? 
 Hè? 
 
Kat reageert niet 
 
SIS Ik krijg zo langzamerhand het gevoel dat jouw principes één groot excuus zijn voor 
 het feit dat jij helemaal niet mee kunt bewegen 
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 En dat jij daarom iedereen die jouw moraal niet deelt gewoon keihard naar beneden 
 trapt 
 En ondertussen ben je zelf een alcoholverslaafde actrice die op haar retour is 
 Denk jij dat er nog maar iemand is die vindt dat jij ertoe doet? 
 En dan bedoel ik in jouw eigen wereldje 
 Zelfs op de affiches van jouw eigen theatergezelschap komt jouw kop niet meer voor 
 En wanneer heb jij voor het laatst een hoofdrol gespeeld? 
 Vijf jaar geleden? 
 Ja, ik weet het, jij speelt nog steeds de rouwende weduwe die haar verdriet maar niet 
 weggedronken krijgt 
 En ondertussen zit iedereen om je heen gewoon te wachten tot het mis gaat  
 Misschien zijn ze wel blij dat je vanavond niet bent komen opdagen 
 Kunnen ze je eindelijk aan de kant schuiven 
 Huppekee, van het toneel, letterlijk 
 
Kat loopt naar Sis en geeft haar een harde klap in het gezicht. Sis valt, krabbelt weer op, is 
totaal beduusd 
 
KAT Zo 
 
 
 
8. 
 
GÉ 
Kijken is niet makkelijk 
Observeren 
Dat moet je leren 
Zoals wij alles moeten leren 
Lerende schepsels 
Dat is wat wij zijn 
De mens 
Wij hebben maar bar weinig instinct 
Wij vliegen niet automatisch naar het licht 
Zoals een mot 
Wij kruipen niet automatisch naar de zee 
Zoals een pasgeboren zeeschildpad 
Nee 
Wij kijken, wij bestuderen en wij kopiëren 
Gedrag 
Reacties 
Overtuigingen 
Tot ons zesde levensjaar zuigen wij alle voorbeelden uit onze omgeving op 
Zonder enig moreel besef 
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Goed en kwaad bestaan nog niet 
Goed is wat je helpt 
Kwaad is wat je niet helpt 
En na die zes jaar gaan wij programmeren 
A leidt tot B 
C leidt tot D tenzij er een optie E is en ga zo maar door 
En met dat programmeren verliezen wij ons vermogen om iets nieuws te leren 
Vanaf dat moment reageren wij in een autorespons 
Waarom ziet de ene mens het glas altijd halfvol en de ander het glas altijd halfleeg, terwijl 
het glas in beide gevallen exact hetzelfde gevuld is? 
Perceptie 
Het gevolg van een conclusie die gebaseerd is op de interpretatie van een gebeurtenis uit 
ons verleden 
Het is belangrijk dat je dit snapt 
Dat de basis van een autorespons de interpretatie van een gebeurtenis is 
Niet de gebeurtenis zelf 
Niet dat wat er exact gebeurd is, maar wat wij denken dat er gebeurd is 
En de enige manier om die autorespons te doorbreken is door opnieuw te kijken 
Opnieuw te observeren  
Opnieuw te leren 
En dan opnieuw te programmeren 
Dit begrijpen is het begin  
Van alles 
Van een... bevrijding  
Een mogelijke bevrijding 
 
 
 
 
 
Tot zover deze preview. De tekst is te koop via www.denieuwetoneelbibliotheek.nl 
 
Ben je theatermaker en wil je de hele tekst lezen, stuur dan een email naar 
contact@lotvekemans.nl 
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