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EERSTE BEDRIJF 
 

(Een winternacht ergens in de onvoorspelbare toekomst. Het is niet 

duidelijk waar we zijn, maar het is kennelijk een grote stad. De 

knipperende lichtreclame van de Korova Melk Bar, met het woord 

MOLOKO in Cyrillische letters, wijst erop dat het misschien achter het 

IJzeren Gordijn is. Het kan anderzijds ook een gril van de ontwerper van 

de lichtreclame zijn. Uit deze melkbar komen vier jongens, bizar gekleed 

in extreme machismostijl. Het zijn ALEX, GEORGIE, PETE en DIM. 

Misschien zijn deze namen Russisch, met DIM als afkorting van DIMITRI. 

Hun ware vaderland is dat van teenagers die men in het Russisch 'nadsat' 

noemt. Hun slang heet ook 'Nadsat'. Omdat ze vrienden zijn, zullen we hen 

aanduiden met het Russische woord 'drug', dat zij verkeerd uitspreken als 

'droeg'. Het betekent vriend.  

Ze zingen, in een vrije bewerking, het Scherzo van de Negende Symfonie 

van Beethoven.) 

 

DE DROEGS 

Wat gaat er nu gebeuren, dan? 

Wat gaat er nu gebeuren, dan? 

Toltsjokken, dratsen en schoppen op de kloterij, 

Hengsten op de gulliver, we slaan ze verrot. 

Gromkie groot geschijt op de rijkswachterij, 

Viddie de kroffie die spuit uit hun strot 

Ptitsa's en sjeena's en starrie baboeschka's 

- Een krak in hun kischka's, een echt horrorshow-lied. 

Ze kunnen het krijgen of ze willen of niet. 

 

(Een MAN, duidelijk onder invloed van verdovende middelen, wankelt uit 

de melkbar. Hij kijkt omhoog naar de maan en brabbelt.) 

 

DE MAN 

Aristoteles wissiewassie prutst knoppende primula's tot fornikerend knappig. 

Schijn schijn O antepenultimaat in vette blaaswrak follikels. 

 

(De Droegs lachen spottend. DIM staat klaar om hem een hengst te geven, 

maar ALEX de leider grijpt in.) 

 

ALEX 

In dromenland. In een baan om de aarde. Zo stoned als een ballon. Alleen met Bog 

en al zijn heilige engelen en sinterklazen. Heel aardig maar heel erg laf. Jij bent 

niet op deze aarde gezet enkel om met Bog in contact te komen. Zoiets kan alle 

kracht en waardevolheid uit een maltsjiek tappen. 

 

DE MAN 

Knies niet in ontfrelde aarbokkels. Laat de vergrollibate bengels pret maken in 

links rechts voor achter ilfrakloven. Werk. Garneer celibaat. Weg. Uit. Waaaah. 

 

(Hij wankelt af. De Droegs zingen verder.) 
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DROEGS 

Wat gaat er nu gebeuren, dan? 

Deng in de zaksels dus kraksels niet nodig 

Om vogelverschrikkers duiten te laten kakken. 

Of toltsjokken en twintig tegen een in een steeg 

Knuisten voor rammen en britvas voor hakken. 

Wat gaat er nu gebeuren, dan? 

Slaat één deur dicht, gaat een ander ook toe. 

Govorit horrorshow, maar ik word het niet moe.  

 

(De vier, het trio uit het scherzo van Beethovens Negende fluitend, 

marcheren weg, terwijl de lichten van de melkbar uitgaan. Ze draaien zich 

om als er dichtbij steeds harder lawaai weerklinkt. BILLYBOY en zijn 

bende verschijnen, ze slepen een gillend MEISJE mee. ALEX is 

opgetogen.) 

 

ALEX 

Kijk eens aan, als dat niet vieze vette blote billensmoel Billyboy in hoogsteigen 

venoom is. Hoe vaart gij, gij klef vat goedkoop glibberig frietenvet? Kom er een 

onder je kloten halen, als je kloten hebt, gij drilpudding eunuch. 

 

(De messen en fietskettingen komen tevoorschijn. Het MEISJE ontsnapt en 

rent gillend weg. Er vindt nu een gevecht plaats, waarvan de choreografie 

heel precies de muziek volgt. DIM is de meest gewelddadige maar de minst 

elegante van de vier Droegs. De bende van BILLYBOY strompelt af, in 

elkaar geslagen, onder het bloed. ALEX kijkt kritisch naar DIM.) 

 

ALEX 

Viddie jezelf, O Dim. Je platties een graznie bende en rood rood kroffie op je 

litso. Dat behaagt mij niet. 

 

DIM 

Wat U behaagt deert mij niet, brattie. Sonore lipmuziekscheten voor u en de uwen. 

 

ALEX 

Govorit niet aldus, O Dim, tegen hem die uw rechtmatig leider is. 

 

DIM 

M'n kloten. Bolsjie grote knikkerkloten. 

 

(ALEX staat op het punt om DIM te lijf te gaan met zijn vervaarlijke 

scheermes, maar GEORGIE komt tussenbeide.) 

 

GEORGIE 

Leider, hoor ik dat goed? Jij soms, Alexander de Bolsjie? Vroeger govoritten we 

niet over een leider. Vroeger was het één voor allen en alle droegs tezamen. 

Kloptie? Kloppetiekloptie? 

 

PETE 

Zeer zeker, kloppetiekloptie. 
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ALEX 

Fout, Pete. Fout, Georgie. 

(Hij zingt.) 

D'r moet er een 

de baas zijn. 

Wie zie je dan? 

Dim simpelmans? 

Maakt geen kans. 

Of mijn - 

Alex het brein? 

 

Er zijn er die komen 

Rijp voor de job. 

De rest is vuil schorem. 

Jij? 

Ga toch opzij. 

Pete heeft geen porem. 

Georgie is 'n flop. 

 

Govorit geen slovo, jij en jij – 

Niet een scheet van je biet. 

Snap je, dat is pravda, en pravda is waar – 

Of dacht je van niet? 

 

Er worden er geboren 

Met horens als een ram. 

Wie blaast er de hoorn? 

Ik. 

Ik, niet hij of gij of gij, 

Kleine eekhoorn 

Lam. 

Bolsjie grootgrote kloten zitten er bij mij 'an. 

 

(De anderen staan op het punt wat te zeggen, maar ALEX, als leider, geeft 

aan dat er iemand aan is komen lopen. Twee mensen feitelijk – 

P.ALEXANDER en zijn VROUW. Zij is jong, knap; hij is ouder, meer een 

geleerde. Hij heeft een leren map bij zich. Ze haasten zich ergens heen. De 

Droegs houden hen tegen.) 

 

ALEX 

Een echt dobbie avond voor U en de Uwen, O broeder en zuster. Ah, echt 

horrorshow otsjkies. 

 

(Hij bedoelt de bril van ALEXANDER, die hij van diens neus trekt en op 

de grond kapotsmijt. ALEXANDER maakt protesterende geluiden, zijn 

VROUW begint met haar handtas te slaan. Dit amuseert de vier Droegs. 

ALEX grijpt de leren map en haalt er een dik manuscript uit.) 

 

ALEX 

Vreest niet. Als angst gij hebt in uw hart, O broeder, ik bid U, verban hem 

terstond. Wat is dit? (Heftig.) Wat is het? 
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ALEXANDER 

Een b - Een b - Een bbb - 

 

ALEX 

Een boek. Het is een boek, wat gij hebt geschreven. Ik heb altijd de meest 

bezoemnie bewondering gehad voor hen die boeken kunnen schrijven, broeder. En 

de naam is Alexander, net zoals de mijne. Daar is een samentreffend geval. A 

Clockwork Orange. Een behoorlijk mistzooiige titel. Wie heeft er ooit van een 

uurwerk sinaasappel gehoord? "De poging de mens, een schepsel in ontwikkeling 

en in staat tot zoetheid die in zijn stervensuur sappig langs de bebaarde lippen van 

God hoort te druipen, de poging, zeg ik, deze mens wetten en voorwaarden op te 

leggen die slechts geschikt zijn voor een mechanische schepping – hiertegen 

verhef ik het zwaard van mijn pen." 

 

(Hij zingt dit als een opera-recitatief. De man en de vrouw worden door de 

andere drie vastgehouden, terwijl hij dit doet. Ze worstelen geluidloos, 

omdat hun monden volgepropt zijn met de verfrommelde bladen van het 

typoscript, terwijl ALEX alleen van de eerste pagina zingt. En nu wordt de 

man half-dood op de grond achtergelaten, terwijl zijn vrouw, God sta haar 

bij, in gereedheid wordt gebracht om – De Droegs zingen.) 

 

DROEGS (op de melodie van het tweede deel van Beethovens Sonata Pathétique). 

 

ALEX 

Erin en eruit - 

Wij houden van het ouwe erin-eruit. 

 

DE ANDEREN (begeleidend). 

Erin eruit erin eruit erin eruit erin eruit ... 

 

ALEX 

We duwen, trekken, zonder een spoor, 

Zoals roeiers in een schuit. 

(Het lied wordt sneller.) 

Erin en eruit – 

Tot de laatste spuit. 

 

DE ANDEREN (zoals boven). 

Erin eruit erin eruit erin eruit erin eruit ... 

 

ALEX 

Jij zult snel weten waarom je ligt te beven: 

We gaan jou er flink van langs geven. 

 

(Het licht gaat uit, terwijl zij het tegenspartelende meisje afslepen. 

Maniakale muziek, die wegsterft. Het licht gaat aan en we zien de 

knipperende Korova lichtreclame van achteren. We zijn in de melkbar.  

De vier Droegs, moe, drinken melk.) 

 

ALEX 

Gesloofd en geneukt en gezwoegd en gebeukt. 



burgess, anthony, a clockwork orange 6 

(Er klinkt een lied uit de luidspreker. Een verwijfde stem, die van Johnny Zhivago, 

kweelt:) 

You blister my paint, 
Make me feel faint. 
It's slaughter. 
You turn my knees to water. 
Water you ain't. 
When I shove my saint 
Into your quaint 
Cathedral, 
I get all tetrahedral, 
Got no restraint. 

 
(DIM heeft dit lied op de onzichtbare jukebox aangezet. Hij huppelt rond, 

terwijl hij met zijn vingers knipt. Maar vanuit een donkere hoek is andere 

muziek te horen. Het is de prachtige stem van een meisje, dat het thema 

zingt van het vierde deel van Beethovens Negende. Er valt licht op haar en 

een kleine groep zangers, die muziekbladen in hun handen hebben. Ze 

drinken melk.) 

 

HET MEISJE 

Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, dein Heiligtum! 

Deine Zauber binden wieder, 

Was die Mode streng geteilt; 

Alle Menschen werden Brüder, 

Wo dein sanfter Flügel weilt. 

 

(ALEX is verrukt. Hij schreeuwt naar DIM.) 

 

ALEX 

Zet die rotzooi af. Dit is echte muziek. 

 

(DIM maakt verachtelijke geluiden. ALEX staat op en gaat af. We horen 

het geluid van brekend glas; de pop-song wordt afgebroken. DIM valt 

ALEX aan, wanneer hij terugkomt, maar deze, een en al oor voor de 

muziek, geeft hem één stomp in de maag, waardoor DIM dubbelslaat. De 

melodie van Beethoven is afgelopen, ALEX applaudisseert. Een man 

maakt zich los uit de groep zangers. Het is MR. DELTOID. Hij is jong, 

maar vroeg oud geworden door de druk van zijn baan als 

reclasseringsambtenaar. Hij loopt naar ALEX.) 

 

DELTOID 

Kleine Alex, hè. Vanmorgen ziek dus niet naar school. Morgenochtend ook ziek 

dus idem dito, hè. Maar 's nachts heel fit en in vorm, hè? 

 

ALEX 

Meneer Deltoid. Ik ben verrast u in een hol van dergelijke verdorvenheid te zien. 
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DELTOID 

Verdorvenheid, hè? Dit lijkt mij een heel onschuldige melkbar. Maar ik heb 

gehoord dat witte melk een onschuldige verpakking kan zijn van bepaalde drugs, 

zoals drencrom, vellocet en dergelijke, hè? 

  

ALEX 

Verschrikkelijk, Meneer. Drugs, Meneer, kunnen alle kracht en waardevolheid uit 

een maltsjiek tappen. Die beroer ik niet, oh nee ten zekerste niet. 

 

DELTOID 

Nee, hè. Moeten onze kracht en waardeloosheid sparen om ons 's nachts in 

misdaden uit te leven, nietwaar? Ik en mijn vrienden, wij bouwen op. Wij zijn hier 

om onze gezonde dorst te lessen na een avond muziek. Maar jij breekt af, 

nietwaar? 

(Bij iedere ‘hè’ slaat hij op ALEX in.) 

Afbreken, hè? Inbreken, hè. Stelen, hè. Herrie schoppen, hè. Erop los slaan, hè. 

Binnenkort ook moorden, hè? 

 

(De Droegs van Alex genieten er duidelijk van, dat hun leider voor hun 

ogen een pak slaag krijgt. DIM maakt luide lipmuziekscheten. ALEX is 

vernederd.) 

 

ALEX 

Nooit, Meneer. Nooit niet. Het leven is heilig, Meneer Deltoid. 

 

DELTOID 

Dit zeg ik je, kleine Alex. De volgende keer wordt het niet meer het 

opvoedingsgesticht. De volgende keer wordt het de bajes. Al mijn werk naar de 

bliksem. Weg mijn kans op promotie. Denk daaraan, hè. En voor jou zal ik geen 

goed woord doen, oh nee. Ik zal zeggen dat jij de incarnatie van het Kwaad zelf 

bent. Ik zal zeggen dat jij de Erfzonde bent die de stad onveilig maakt. Ik zal luid 

en helder zingen. 

(Hij zingt nu.) 

Wat bezielt jullie toch allemaal? 

Het theologisch kwaad? 

De duivel spookt op straat? 

De korenworm in 's levensmeel? 

Ik herhaal: 

Wat bezielt jullie toch allemaal? 

 

ALEX 

Niemand kan me wat maken, meneer. Ik ben nu al een hele tijd uit de klauwen van 

de rijkswachterij gebleven. 

 

DELTOID 

Dat is precies waar ik me zorgen over maak. Een beetje te lang om in de haak te 

zijn. Ik denk dat het nu elk moment mis met jou kan gaan. Daarom waarschuw ik 

je, kleine Alex, houd je knappe jonge snuitje uit de stront, hè. Ben ik helder 

genoeg? 
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ALEX 

Als een modderloos meer, meneer. Helder als een azuren hemel in hartje zomer. 

 

(Het lied wordt hernomen, maar het is een duet geworden.) 

 

ALEX 

Wat bezielt ons toch allemaal? 

Het theologisch kwaad, frtttt. 

De duivel spookt op straat, frtttt. 

De korenworm in 's levensmeel, frtttt. 

Herhaal het niet: 

Wat bezielt ons toch allemaal? 

 

DELTOID 

Wat bezielt jullie toch allemaal? 

Het theologisch kwaad? 

De duivel spookt op straat? 

De korenworm in 's levensmeel? 

Ik herhaal: 

Wat bezielt jullie toch allemaal? 

 

ALEX 

Laat mij het uitleggen, oh mijn broeders. 

Over hem en al die andere loeders - 

Het heeft geen zin daarover door te zagen - 

Het is bij hen nooit gaan dagen 

Energie zit bij een jongen ingebouwd 

Maar noch de kerk noch de hoge heren 

hebben ons geleerd met die kracht iets op te bouwen, 

Dus met onze kracht wordt er op los gehouwen. 

Onze "Ode an die Freude" wil de vernietiging eren. 

 

DELTOID 

Wat bezielt jullie toch allemaal? 

Is het biologisch? Klets! 

Het is zonde zonder meer. 

De duivel grinnikt keer op keer. 

God helpe ons allemaal. 

 

(DELTOID loopt hoofdschuddend terug naar zijn metgezellen, die de 

melkbar verlaten, terwijl zij eenstemmig de "Ode an die Freude" zingen. 

De Droegs bespotten Alex.) 

 


