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EERSTE BEELD 

 

(Muziek. 

Een zomermiddag. 

Paul, in politie-uniform, heeft zich met een zwarte nylonkous van Maria geblinddoekt. Hij 

beweegt langzaam, met uitgestrekte armen, om Maria en Lena te vangen. 

De zusters slaan hem geamuseerd gade. 

Maria loopt langzaam naar Paul toe, neemt hem bij de arm, draait hem in het rond, laat hem 

dan los en loopt weg. 

Paul wankelt en probeert weer de meisjes te vangen.Plotse1ing blijft hij staan, zonder 

beweging en wacht gespannen af. 

De zusters draaien rondjes om hem heen. 

Lena loopt naar hem toe, kust hem, pakt de uniformpet van zijn hoofd, zet die op en loopt weg. 

Paul wacht gespannen af. 

Maria loopt nu langzaam en voorzichtig naar hem toe. Bliksemsnel pakt hij haar en houdt 

haar vast. Maria lacht en fluistert Paul iets in zijn oor. 

Paul lacht . 

Maria stroopt haar tweede kous af en blinddoekt daarmee Lena en draait haar in het rond. 

Daarna trekt zij haar zwarte haarband voor de ogen en draait zelf ook in het rond. 

Alledrie proberen nu elkaar struikelend en blind te pakken te krijgen. Paul vangt Maria. Hij 

betast haar en kust haar. Lena tast nog altijd in het rond. Na een tijd blijft ze staan, neemt 

haar blinddoek af en slaat de beide anderen gade. Lena zet dan Paul zijn pet weer op het 

hoofd en wil weglopen. Paul grijpt haar bij de arm en houdt haar tegen.  

Alledrie lopen ze lachend en grappenmakend weg.) 

 

 

TWEEDE BEELD 

 

(Vele jaren later. 

In een zeer grote stoel zit Moeder, bijna kaal. Een grote, open, weerzinwekkende wond in de 

borst. 

Zij ademt diep en eigenaardig, dierlijke geluiden, dan klinkt het ook weer als een lied.) 

 

MOEDER Ah ah  

Ah 

 - 

Ah  

Ah ah 

Lena 

(Ze schreeuwt hard.) 

Lena 

Ah ah  

Ah 

(Lena komt op.) 

Waar blijf je kind  

Waar blijf je toch steeds 
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(Lena geeft haar druppels rechtstreeks op de tong en gaat verder met het verbinden van de 

wond.) 

MOEDER Is het groter geworden, Lena 

LENA  Nee, moeder, nee 

Nog altijd even groot 

 - 

Het wordt niet groter  

MOEDER Maar ik voel wat aan mijn rug 

LENA  Dat komt van het zitten, moeder 

MOEDER Ach, als ik jou niet had 

 - 

En dat jij niet van mij walgt  

daar ben ik blij om 

LENA  Laat U het daarom niet aan vader zien 

MOEDER Ach, Lena 

 - 

Denk je, dat het mij opvreet 

 - 

Het ziet er zo brutaal uit  

Lacht me uit 

Grijnst naar me 

LENA  Het gaat wel dicht, moeder  

U zult zien 

U zult wel zien 

MOEDER Jij zit niet binnen in mij 

 - 

Vannacht, Lena  

Vannacht 

als ik niet gelovig was 

zou ik uit het raam gesprongen zijn 

(Ze lacht.) 

Een hond zou je moeten zijn, Lena  

Een hond 

Een hond met een baas 

Die hoeft nergens in te geloven  

Hij krijgt zijn vreten 

zonder te werken 

Hij wordt uitgelaten 

en als hij ziek is en lijdt  

krijgt hij het genadeschot  

(Stilte.) 

Heb je Maria bereikt 

(Lena antwoordt niet.) 

Heb je Maria bereikt 

LENA  Ze heeft geen tijd 

 - 

Het gaat niet goed met haar 
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MOEDER Zorgenkind 

LENA  Lievelingskind 

 

(Stilte.) 

 

MOEDER (verbaasd)  Vannacht heb ik gedroomd  

Ik sta in het station 

en ik kijk naar de dienstregeling  

Daar is een lijst opgehangen 

Daar sta ik op  

Ik 

en helemaal bovenaan 

Ik vraag aan de conducteur 

Waarom sta ik op deze lijst 

Hij zegt, dat zijn de namen van de doden 

die wij in de kist naar huis brengen 

Ik zeg, maar ik haal hier toch mijn meisjes op 

(Ze lacht.) 

Dan steekt de conducteur zijn tong naar me uit  

en die is helemaal zwart 

 - 

Dan sta ik opeens op het perron  

helemaal alleen 

en de trein heeft vertraging 

LENA  Rustig nou moeder  

MOEDER Maar ik ben heel rustig 

 

(Stilte.) 

 

MOEDER Wat een pijn  

stekend 

snijdend  

niet donker  

maar licht 

Zij komt in golven, als weeën  

als weeën 

 - 

Ik broed iets uit 

 - 

De dood broed ik uit  

Die is het kind 

De dood is het kind 

LENA  Ach, moeder 

MOEDER Deze pijn is de doodspijn 

Als je die hebt, weet je genoeg 

 - 

Maar niets aan Maria vertellen, daarover  

niets aan vader 
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LENA  Ja moeder 

MOEDER Ik ben zo blij, dat ik jou heb  

Maria is anders 

Zij moet altijd met haar hoofd door de muur  

Er is iets met haar aan de hand, dat voel ik 

LENA  Misschien vanwege Paul  

MOEDER Mannen 

 - 

Ze zal met haar hoofd door de muur gaan  

Paul geeft niet toe 

Heeft ze jou wat verteld 

LENA  Nee moeder, nee 

MOEDER Waarom komt ze niet 

Waarom komt ze niet naar mij toe 

(Stilte.) 

Ze kan mij niet aanzien 

Maria kan mij niet aanzien, zo 

(Stilte.) 

Ik krijg geen lucht  

Ik stik 

Dat trekt en bindt af 

Waarom verbind je me altijd zo strak 

Maak los, dommerd 

(Lena maakt het verband weer los.) 

Als ik ben gestorven, huil niet  

Zeg dat tegen Maria 

Voor mij is dat het beste 

LENA  Zoiets mag U niet zeggen, moeder  

niet denken 

MOEDER (stuurs) Niet zeggen, niet denken 

Jij hebt makkelijk praten 

 - 

Ik heb een middel nodig 

Een middel voor het geval dat 

(Zacht.) Help je mij  

Help je mij, Lena 

LENA  Moeder 

MOEDER Moeten de wormen mij levend opvreten 

LENA  Ik kan dat niet horen 

Laten we over iets anders praten 

alstublieft moeder  

(Stilte.) 

Vertel een verhaal van vroeger 

MOEDER Morgen kan het te laat zijn 

LENA  Moeder 

MOEDER Oh, als je maar geen geloof had  

dan zou alles veel gemakkelijker zijn  

en was het leven veel mooier geweest 
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Stilte. 

Ah ah 

Ah 

En een steen op het graf 

Wie zorgt ervoor, als ik er niet meer ben 

LENA  Moeder, ik smeek U 

MOEDER Is goed, is goed 

 - 

Een verhaal van vroeger 

van vroeger 

 

(Maria komt op. Ze heeft een zonnebril op.) 

 

MOEDER Maria, mijn Maria 

 

(Maria ziet de wond en draait zich meteen om.) 

 

MARIA Oh God 

LENA  Ben je toch van gedachten veranderd  

Heb je toch wel tijd 

 - 

Of heb je wat nodig  

Kom je iets tekort 

MOEDER Schaam je, Lena  

Schaam je 

 - 

Ik ben zo klaar, Maria, zo  

Schiet op, Lena 

Snel nu 

Zo meteen is alles verborgen  

En haal mijn haren, Lena 

Schiet op, schiet op 

MARIA Vergeef me, moeder 

Ik kan U niet aanzien zo  

Ik heb overal pijn 

LENA  Ik niet soms 

MOEDER Schiet op, Lena 

 

(Lena verbindt haar moeder en loopt dan naar Maria.) 

 

LENA  Schijnt de zon vandaag  

(Lena gaat af. Stilte.) 

MARIA Hoe gaat het met U, moeder  

MOEDER Het hart is te sterk  

Dat is mijn lot 

Ik moet gewoon wachten 

 - 
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Huil niet 

Zo mooi is het leven ook weer niet 

 - 

Wat heb je aan je oog 

MARIA Ik ben gestruikeld, vannacht 

MOEDER Je moet beter op jezelf passen 

 - 

Ik maak me zorgen over jou 

 - 

Lena is anders 

Maar jij bent mij het liefst 

 - 

Jij hebt een hard hoofd  

Dat heb je van je vader  

Ik maak me zorgen over jou 

 

(Moeder streelt Maria's wang. Ze neemt dan haar bril af en kijkt haar lang aan. Maria heeft 

een blauw oog. Moeder zet haar de bril weer op. Stilte.) 

 

MARIA Ik heb geld nodig 

MOEDER Ik heb mij altijd al zorgen over jou gemaakt 

(Opnieuw kijkt zij Maria lang aan.) 

Hoe ver ben je  

Hoe ver 

MARIA Ik heb geld nodig  

MOEDER Wat ben je van plan 

MARIA Ik heb geld nodig  

(Maria huilt.) 

MOEDER Zet jezelf niet altijd een doornenkroon op, Maria  

(Stilte.) 

Paul is niet zo kwaad 

Hij heeft het niet gemakkelijk met jou 

MARIA Ik heb niets gezegd 

MOEDER Maria, Maria 

(Stilte.) 

MARIA Dat alles zou niet zo erg zijn  

maar de rest, de rest 

(Stilte.) 

MOEDER Jij kost mij mijn nachtrust  

Lena is anders 

Maar jij bent mij het liefst  

(Stilte.) 

Toen onze buurvrouw stierf 

jij hebt haar niet meer gekend 

toen heeft haar man maandenlang gebruld  

als een beest 

's Nachts ging hij naar het kerkhof  

en heeft geschreeuwd, geschreeuwd 
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Vreselijk was dat  

Vreselijk 

 - 

Dat is het instinct 

(Stilte.) 

Onder mijn kussen ligt een tas  

Daar zit wat in 

Dat heb ik gespaard jarenlang  

Vader weet er niets van 

Zeg niets 

Zeg beslist niets 

Ook niet tegen Lena 

Ik heb het niet meer nodig 

Pak het, Maria 

Ik heb het vast en zeker niet meer nodig 

 - 

Pak het 

 - 

Kom, til me op 

 

(Lena komt onopgemerkt op met de pruik.) 

 

MARIA Gelooft U aan God, moeder  

aan hemel en hel 

MOEDER Ach, Maria 

Wat je als kind wordt wijsgemaakt  

dat raak je moeilijk weer kwijt 

MARIA Gelooft U aan God 

MOEDER Ik ben bang voor hem 

Til me op 

 

(Maria probeert haar op te tillen. Moeder kreunt op vreemde wijze. Maria schrikt  

en laat haar vallen.) 

 

MOEDER Ah 

Ah ah 

MARIA Oh God, wat is er 

Wat is er 

MOEDER Dat komt zo uit mij 

Daar kan ik niets aan doen 

 - 

Nog een keer, Maria 

 

(Maria tilt haar moeder weer omhoog. Moeder kreunt. Maria vindt een tas.) 

 

MOEDER Doe daar iets goeds mee  

Iets goeds voor jou 

Ik heb lang gespaard 
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LENA  Jij bent het toppunt  

MARIA Ik heb geen keus  

MOEDER Jij krijgt ook wat, Lena  

Mijn juwelen, Lena 

Mijn juwelen 

LENA  Dat jij je niet schaamt 

Dat jij je niet schaamt, Maria 

 

(Lena zet haar moeder de pruik op.) 

 

MOEDER Niets tegen vader  

Beslist niets tegen vader 

MARIA Ik heb geen keus 

LENA  Schaam je  

MOEDER Niets tegen vader 

LENA  Is al goed moeder  

Is al goed 

 

(Stilte.) 

 

LENA  Drie keer bel ik je op 

MARIA Ik kan haar niet aanzien zo 

LENA  Daarvoor kom je hier 

MARIA Ik kan haar niet aanzien zo 

LENA  Schreeuw niet 

MOEDER Stil, kinderen, stil 

 

(Stilte.) 

 

LENA  U weet niets, moeder 

MOEDER Stil 

Ik weet alles 

 - 

Ah ah  

Ah 

Ach, het begint weer  

ah 

Begint weer 

Snel mijn druppels  

Lena, Lena 

 

(Lena geeft haar moeder druppels in de mond. Stilte.) 

 

MOEDER (lacht) Hoe groter het lijden op aarde  

des te hoger kom je in de hemel 

- 

Verlies nooit je geloof  

Daar hebben jullie altijd troost aan 
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En blijf elkaar trouw  

Beloven jullie mij dat Maria 

Maria 

MARIA Ja, moeder 

MOEDER Lena 

LENA  Ja, moeder 

MOEDER Weet je nog, Maria 

hoe jij als kind 

bloemen van de graven hebt gestolen 

voor de Heilig Hart processie  

Jij had de mooiste ruiker 

ik was zo trots op je  

Iedereen heeft je geprezen  

En toen kwam alles uit 

Iemand had je gezien 

en het meteen aan de pastoor verteld 

LENA  (lacht) Zeg niet weer, dat ik dat was 

MOEDER (lacht) En jij zei 

Dat hoef je niet te biechten  

Want, wat voor een goed doel is  

is geen zonde 

LENA  Zeg niet weer, dat ik dat was  

MARIA Nooit heb ik dat gezegd 

LENA  Maar gedacht 

MARIA Gedacht  

MOEDER Weet je dat nog  

Herinner je je 

MARIA Ja, ik weet het nog  

Ik herinner het mij 

Vader sloeg me bont en blauw  

Het litteken heb ik nog altijd 

 

(Stilte.) 

 

MOEDER Je kon als kind zo mooi zingen  

Vader was zo trots op jou 

(Zacht tot Maria.) 

Je stem heb je van mij  

Overal was je het beste in  

Jij was mijn hoop 

Ik dacht, dat jij het ver zou schoppen 

 

(Stilte.) 

 

MARIA Ja, het ver zou schoppen 

 

(Stilte.) 

 


