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 I 
 

 

 

Licht aan. Een meisje, heel jong en hoogzwanger, zit op een sofa. 

 

MEISJE 

Waarom is hij nou niet 

met me meegekomen 

Hij geeft nergens iets om 

Ik zou toch 

valt stil. Gaat liggen, zoekt een gemakkelijke positie op de sofa, maar het blijft 

ongemakkelijk en ze gaat weer rechtop zitten 

Hij geeft nergens iets om 

Ze staat op, loopt naar een raam, kijkt naar buiten in de schemering 

Maar nu moet hij zo komen 

Korte pauze 

Hadden toch echt samen hier naartoe kunnen komen 

Nu moest ik alleen met de bus 

alleen omdat hij 

valt stil. Korte pauze 

En Moeder moppert alleen maar 

moet alles vertellen 

Kan niet slapen 

zegt ze 

En nu word ik grootmoeder 

zegt ze 

Het Meisje kijkt rond in de woonkamer, loopt naar het buffet, pakt een foto, bekijkt 

hem 

Een mooi kind 

ben ik eigenlijk niet geweest 

Ze lacht even 

Al die stomme foto's 

Ze zet de foto terug, loopt naar het raam, kijkt naar buiten. Pauze. Er wordt kort op 

de deur geklopt. Ze legt haar handen op haar buik 

Dat zal hij wel zijn 

Pauze. Er wordt weer op de deur geklopt 

En hij zal wel niet willen dat iemand hem met mij ziet 

Korte pauze. Het Meisje blijft voor het raam staan en kijkt weer naar buiten. Er 

wordt weer geklopt, dit keer harder. Ze gaat naar rechts af door de deur naar de 

gang, men hoort, dat de buitendeur geopend wordt. Ze komt weer de woonkamer 

binnen, loopt er doorheen, gaat op de sofa zitten. Kort daarna komt de Jongen 

binnen. Hij is net zo oud als zij, heeft een weekendtas en een koffer bij zich. Hij zet 

de beide stuks bagage op de grond, trekt zijn jasje uit, hang het over de rugleuning 

van een leunstoel. Hij kijkt haar aan 

 

JONGEN 

voorzichtig, bedeesd 

Ik kon het huis niet meteen vinden 
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Korte pauze 

En toen ik het eindelijk vond 

klopte ik aan 

en niemand deed open 

Lacht even 

Ik wilde al ... 

 

MEISJE 

onderbreekt hem 

Ja 

Pauze 

 

JONGEN 

knikt, loopt dan door de woonkamer, kijkt rond. Pauze 

Hier ben je dus opgegroeid 

 

MEISJE 

Ja natuurlijk 

Pauze. De Jongen gaat in een leunstoel zitten. Opnieuw pauze 

 

JONGEN 

Gezellig hier 

 

MEISJE 

Ja 

Opnieuw pauze 

Waarom ben je niet 

met me meegekomen 

als het zo gezellig is 

Korte pauze 

 

JONGEN 

Ik heb helemaal niet 

 

MEISJE 

onderbreekt hem 

Jij wilt niet dat iemand jou met mij ziet 

Korte pauze 

 

JONGEN 

Zijn je ouders niet thuis 

 

MEISJE 

Jawel, moeder 

Maar die is boodschappen doen 

 

JONGEN 

staat op, kijkt rond in de kamer 

Dus hier buiten ben je opgegroeid aha 
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MEISJE 

Ik wil hier weg 

Ik word hier gek 

 

JONGEN 

Hier was dat dus 

valt stil 

 

MEISJE 

Je had toch ook 

een beetje aan mij kunnen denken 

Elk moment 

kan het kind komen 

En jij laat me hier alleen naar toe gaan 

en jij 

valt stil. De Jongen loopt een beetje rond en bekijkt alles 

Ik wil hier weg 

 

JONGEN 

Heb je je moeder opgebeld voordat je kwam 

 

MEISJE 

Ik houd het hier niet uit 

Zo meteen begint het 

en jij geeft nergens iets om 

 

JONGEN 

Heel mooi hier buiten 

Alles zo kaal 

De rotsen 

De hei 

En de wind 

En achter de eilanden is de open zee 

 

MEISJE 

Ja 

 

JONGEN 

En het huis ligt mooi beschermd achter een rots 

 

MEISJE 

een beetje blij 

We noemen hem de Heuvel 

 

JONGEN 

Ja 
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MEISJE 

En als het echt stormde 

klommen we er altijd op 

Daar waaide de wind zo hard 

dat je bijna niet meer op je benen kon blijven staan 

 

JONGEN 

Misschien kunnen we er vandaag eens naar toe gaan 

MEISJE 

Zouden we kunnen doen 

Pauze. De Jongen gaat voor het buffet staan en pakt de foto van het meisje als kind 

 

JONGEN 

kijkt vragend naar het Meisje 

Jij 

Het Meisje knikt. 

 

MEISJE 

Geen mooi kind geweest 

Ze lacht even. De Jongen zet de foto neer, loopt naar het raam, kijkt naar buiten. 

Pauze 

En het zal ook wel 

valt stil 

 

JONGEN 

kijkt haar aan 

Je moeder is dus boodschappen doen 

Vragend 

In de winkel beneden 

Het Meisje knikt. Vragend 

Loopt ze met een stok 

 

MEISJE 

Heb ik je 

duizend keer verteld 

Maar jij luistert nooit 

als ik wat zeg 

 

JONGEN 

Was zij dat die ik zag 

Ik ben haar voorbij gereden 

Ze liep de weg af 

Ik reed omhoog 

 

MEISJE 

Vast 
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JONGEN 

vragend 

En je vader 

 

MEISJE 

Is gaan werken zoals altijd 

Korte pauze 

Maar nu komt hij vast zo thuis 

De Jongen loopt naar een trouwfoto, die boven het buffet aan de muur hangt, 

bekijkt hem. 

 

JONGEN 

vragend 

Je ouders 

Het Meisje knikt. 

 

MEISJE 

gelaten 

Ik begrijp niet 

waarom ze dat daar hebben opgehangen 

Die hebben altijd alleen maar ruzie gemaakt 

Ik geloof ook dat dat daar vroeger nooit heeft gehangen 

Korte pauze 

Heeft mijn zus vast opgehangen 

Ze wil het altijd gezellig maken 

 

JONGEN 

Ja 

Pauze. Gaat voor een andere foto aan de muur staan. Vragend 

Jouw zus 

 

MEISJE 

De oudste 

 

JONGEN 

Niet die nog thuis woont 

Het Meisje schudt haar hoofd. Pauze 

En je vader 

is dus gaan werken 

 

MEISJE 

Ja 

Pauze 

Maar hij komt vast zo thuis 

Hij maakt lange dagen 

En als hij naar huis komt 

is hij altijd moe 

De Jongen knikt 
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JONGEN 

Ja 

Pauze 

En je moeder 

valt stil 

Ja die 

valt weer stil 

 

MEISJE 

gelaten 

Je luistert nooit 

Staat daar maar 

Nooit als ik wat vertel 

luister jij echt 

 

JONGEN 

Hm 

Pauze 

Je zus 

Komt die zo naar huis 

 

MEISJE 

Weet ik veel 

Korte pauze 

Zal wel zo komen 

 

JONGEN 

Jouw moeder ziet er aardig uit 

vind ik 

 

MEISJE 

Hoe kun je dat weten 

 

JONGEN 

Als zij dat was die ik zag 

daar op de weg 

 

MEISJE 

Nee die is wel aardig 

Het Meisje grijpt naar haar buik 

 

JONGEN 

Schopt ie 

 

MEISJE 

knikt 

Hij 
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JONGEN 

De kleine 

 

MEISJE 

Denk je dat het een jongen wordt 

Hij haalt zijn schouders op 

Ik denk dat het een jongen wordt 

 

JONGEN 

Ik heb nooit iemand van jouw familie ontmoet 

 

MEISJE 

Ik van die van jou ook niet 

 

JONGEN 

lacht 

Nee inderdaad 

 

MEISJE 

korte pauze. Geïrriteerd 

Maar ik houd het hier niet uit 

 

JONGEN 

Is toch maar voor 

valt stil. Pauze 

Komt je moeder zo 

 

MEISJE 

Weet ik veel 

Hangt vast in de winkel rond 

en staat met iemand te praten 

Die praat altijd met iemand 

 

JONGEN 

Heb een beetje honger 

 

MEISJE 

We eten als vader thuiskomt 

 

JONGEN 

Duurt dat nog lang 

 

MEISJE 

Nee 

De voordeur gaat open, men hoort voetstappen 

 

JONGEN 

kijkt het Meisje aan, een beetje bedeesd 

Daar komt iemand 
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Het Meisje knikt. Vragend 

Je vader 

Het Meisje haalt haar schouders op. Allebei kijken ze naar de gangdeur, die gaat 

open en een jonger meisje, de Zus, komt binnen. Ze knikt naar de Jongen 

 

ZUS 

kijkt naar het Meisje, verrast 

Je bent hier 

Nee wat leuk 

Wat ben jij dik geworden 

Ze loopt naar haar toe en omhelst het Meisje. Dan bekijkt ze haar van top tot teen 

Zo dik 

Moeder vertelde dat je een kind krijgt 

Maar niet dat je zo dik bent 

Ze lacht. Vragend 

Is vast bijna zover 

Het Meisje knikt. Vragend 

En bent net pas aangekomen 

Ik wist helemaal niet dat je zou komen 

Vragend 

Ben je zomaar gekomen 

Het Meisje knikt 

Nee wat heb jij een dikke buik 

Vragend 

Mag ik eens voelen 

Het Meisje knikt. De Zus legt de hand op haar buik. Korte pauze 

Ik voel niks 

 

MEISJE 

een beetje vrolijk 

Als het schopt 

voel je het duidelijk 

Maar nu schopt het niet 

 

ZUS 

Schopt het vaak 

 

MEISJE 

Ja tamelijk 

 

ZUS 

En wat ben je dik geworden 

Je ziet er echt uit alsof het ieder moment zover kan zijn 

Ach ik moet je de groeten van Bjarne doen 

 

MEISJE 

iets terughoudend 

Van Bjarne 
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ZUS 

Ja 

Korte pauze 

Ik trof hem beneden bij de kiosk 

Hij zei dat ik je de groeten moest doen 

En dat je eens langs moest komen 

als je weer eens thuis was 

Gewoon een keer langskomen 

zei hij 

 

MEISJE 

Ja 

 

ZUS 

Ik heb hem verteld dat je een kind krijgt 

Giechelt een beetje 

Ik wist niet of je dat goed vond 

Want vader weet het toch ook nog niet 

Ach dat weet je waarschijnlijk niet 

maar moeder heeft hem nog niet gezegd 

dat je een kind krijgt 

Ze zegt dat ze daar geen zin in heeft 

 

MEISJE 

Maar hij zei daar niets van 

 

ZUS 

een beetje in de war 

Hoezo zei daar niets van 

 

MEISJE 

Dat ik zwanger ben 

 

ZUS 

vragend 

Bjarne 

Nee natuurlijk niet 

Lacht kort. Korte pauze 

Zei alleen zoiets van dat je weer wat rondgeneukt had 

Het Meisje en de Zus lachen een beetje 

 

MEISJE 

knikt in de richting van de Jongen 

Ja dat is dus de vader 

Lacht kort. De Jongen en de Zus staan op, geven elkaar een hand, gaan weer zitten 


