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DE HERSENEN VAN AIMÉE 
 

1. Orakel 
 

Buiten extreem koud. Binnen feest. 

 

a. HOOFDGERECHT 

 

AIMÉE 

Ik herinner me niets en wat ik weet, weet ik omdat ze het me bijgebracht hebben. Ik 

herinner me het eind van de Vietnamoorlog niet en ook niet het begin van de 

Libanonoorlog en ik verwar de Oktoberopstand met de Onbevlekte Ontvangenis en 

met mei ‘68, want daar mag ik allemaal geen kwaad over spreken. Ik ben geboren in 

Rimouski, maar ik woon in Montréal, maar ik had net zo goed in Florida geboren 

kunnen zijn en in Honolulu kunnen wonen. Ik ben nooit in Europa geweest of in 

Azië en al helemaal niet in Afrika en de enige keer dat ik een grens ben 

overgestoken, was om naar Plattsburgh te gaan aan de Amerikaanse kant van de 

grens om een 26 inch televisie te kopen. Ik weet niet meer precies wanneer ze op de 

maan hebben gewandeld, ik weet alleen dat het na de dood van Kennedy was, want 

ergens daartussen ben ik geboren. Maar waarom ze Kennedy hebben vermoord en 

waarom ik ben geboren, geen idee. Ik herinner me zelfs de laatste sneeuwstorm niet 

meer, net zoals ik de voornaam Baptiste niet kan uitspreken, want zo heet de man 

van wie ik houd, ook al maakt hij me gek met zijn betonmolen en zijn troffels. Van 

een man houden heeft nog altijd wel zin, moet ik bekennen! Maar eerlijk gezegd, 

lieve kunstenaarsvrienden, voel ik me een beetje onthand, wanneer ze beginnen te 

jubelen over de val van de Berlijnse Muur. Ik zeg niet dat dat geen historische 

gebeurtenis is, ik zeg alleen dat dat nooit een rol heeft gespeeld in mijn leven! Hier 

heeft nooit iemand me verhinderd een bepaalde straat in te lopen om mijn oom, mijn 

tante, mijn hond of whatever te bezoeken! Ik heb nooit over de Berlijnse Muur 

nagedacht! Ons enthousiasme is proportioneel – om niet te zeggen promotioneel – 

afhankelijk van de hoeveelheid kranten die we lezen. Er hoeft maar een oorlog in 

Timboektoe uit te breken of de mensen interesseren zich voor de inwoners van 

Timboektoe, zetten toneelstukken over Timboektoe op de planken en bestuderen de 

muziek van Timboektoe. Ik weet zelfs niet waar de tweede D in DDR voor stond, en 

nu moet ik van de ene op de andere dag gelukkig en ontroerd zijn. Waarom zou je 

ontroerd moeten zijn over de Berlijnse Muur als niemand je aanmoedigt om in je 

eigen land in opstand te komen! En dan moet je er ook nog een mening over hebben! 

Ik heb er geen mening over, fuck, ik weet niet eens wat ik morgen ga doen, waarom 

zou ik dan een mening moeten hebben over een muur waarvan ik niet eens weet wie 

hem heeft gebouwd en waarom! Ons leven moet wel heel banaal zijn als we het 

geluk van anderen nodig hebben! 

 

BAPTISTE 

Aimée! De lamsbout wordt koud! 
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b. DESSERT (2)  

 

ALLEN 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de 

gloria! 

 

c. DESSERT (1) 

 

AIMÉE 

Het is niet het eind van de wereld, dat is zeker, maar het is winter en soms vraag je je 

af welke van de twee beter is! Je moet het maar willen, hè, je huis uit gaan, je jas 

aantrekken, je laarzen, je muts en je wanten, je wapenen tegen de wind, de storm, de 

vrieskou, al dat gedoe om hierheen te komen alsof we hier een remedie tegen het 

ongeluk zouden hebben! Maar niets daarvan. Ik kan jullie alleen maar zeggen dat 

mijn leven is veranderd sinds ik jullie heb leren kennen. We hebben tegen jullie 

gezegd: Kom, en jullie zijn gekomen! Jullie zijn de beste vrienden van de hele 

wereld. Ik wil niet huilen! Dit had ik me nooit kunnen voorstellen! Jullie allemaal! 

Bij mij thuis, bij tien miljoen graden onder nul! Ik zeg bij mij thuis. Het is bij ons 

thuis. Ik had mezelf gezworen in jullie bijzijn niet te huilen. Baptiste en ik. Helemaal 

alleen heeft hij de scherven van mijn kapotte leven weer aan elkaar gezet, mijn leven 

dat op het punt stond van de ene dag op de andere helemaal kapot te gaan. Jullie 

weten het. Alles was ook kapot en hij heeft alles weer aan elkaar gelijmd, stukje bij 

beetje, verdriet bij verdriet, smart bij smart. Hij heeft alles in slaap gewiegd, alles 

getroost, alles in zijn armen genomen en weer warm gemaakt zonder iets te zeggen, 

zonder er iets voor terug te vragen, geen stilte, geen woorden. We hebben jullie 

gebeld om te zeggen: Kom, er valt iets te vieren en jullie zijn gekomen. Ik dank jullie 

vanuit de grond van mijn hart. Wat vieren we? Een verjaardag. De verjaardag van 

wie? Deze woorden zijn moeilijk uit te spreken. In Berlijn valt de Muur! Kun je iets 

groters vieren dan een weerzien? Miljoenen mensen die miljoenen mensen 

omhelzen! Er zijn geen duizend manieren om dit aan te kondigen, maar hoe moet ik 

het zeggen zonder dat ik wakker word, zonder dat het verdwijnt? Zonder dat het lijkt 

of ik een levenslot ga bepalen? Hoe moet ik jullie zeggen dat ik een kind in mijn buik 

draag zonder op te houden met bestaan? Dat is het. Baptiste en ik gaan een kind op 

de wereld zetten. Vandaag is zijn hartje beginnen te kloppen. We hebben het 

gehoord. Ik weet niet of iemand van jullie ooit had kunnen geloven dat ik, Aimée 

Lambert, met het leven dat ik heb geleid en met de seks die ik heb gehad, op een dag 

zo'n zin zou uitspreken. Maar het is waar! Ik ben zwanger. Een meisje. Ik had zin om 

haar verjaardag voor haar geboorte te vieren, op de dag waarop ik het aan mijn 

vrienden vertel. Er is nog geen kaarsje om uit te blazen, maar ik zal een lucifer 

aansteken en omdat we nog niet zeker zijn over haar voornaam, doen we het in stilte. 

 

ALLEN 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de 

gloria! 

 

D. 

Haar verjaardag valt samen met de val van de Berlijnse muur! 
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BAPTISTE 

9 November zal ook niet haar echte verjaardag zijn, want ... 

 

C. 

9 November valt niet alleen samen met de val van de muur, hij valt ook samen met 

de Reichskristallnacht: afgebrande synagoges, verwoeste huizen, dode, gewonde, 

gedeporteerde Duitse joden! 

 

D. 

Met dat soort verhalen maak je een tragédienne van haar! 

 

B. 

Een Clytaimnestra! 

 

D. 

Dat is een obsessie van hem. Hij speelt Clytaimnestra in Iphigénie van Racine, die 

gek! 

 

BAPTISTE 

Wie is dat, Clytaimnestra? 

 

B. 

Een verontrustend personage. Een duistere familiegeschiedenis: Agamemnon wil 

Iphigenia, hun dochter, offeren zodat de wind de Griekse schepen naar de kust van 

Troje brengt. Dat heeft het orakel bevolen. Baptiste, jij bent Agamemnon en je hebt 

net bevolen je eigen dochter te offeren. Je zit in je tent, je denkt na over de wreedheid 

der goden als ik, je vrouw Clytaimnestra, voor je verschijn: 

 

Ontken je duistere afkomst niet. 

Ja, in jou stroomt het bloed van Atreus en Thyestes. 

Als beul van je dochter rest je niets 

Dan haar als maaltijd aan haar moeder op te dissen. 

Barbaar! Dus dit is het blije offer, 

Dat je met zoveel zorg hebt toebereid. 

Waarom net doen alsof je treurig bent? 

Denk je dat tranen ons ontroeren? 

Waar is de puinhoop die van jouw verzet getuigt? 

Welk veld bezaaid met doden legt mij het zwijgen op? 

Een noodlottig orakel verdoemt haar tot de dood. 

Zegt een orakel steeds, wat zij te zeggen schijnt? 

Vrees noch ontzag beroven mij van mijn kind, 

Uit mijn bloedige armen zul je haar moeten rukken. 

Barbaarse echtgenoot, meedogenloze vader, 

Kom, als je durft, en roof haar van haar moeder. 

 

Muziek. Dans. 
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 d. ORAKEL 

 

Epileptische aanval van Aimée. 

 

BAPTISTE 

Aimée! Aimée! 

 

AIMÉE 

Maar een is de vader en de zonen zijn drie in getal; 

Ieder heeft evenveel dochters en de cesuur in het midden 

De jongste, ’s middags geboren, om middernacht gestorven! 

Orakel van de scheve God, 

Van de God die van verre toeslaat. 

 

 e. ZESTIEN JAAR LATER (1) 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Volgens het medisch dossier van je moeder vond dit feest plaats op 16 november 

1989, een week na de val van de Muur. Niet op dezelfde dag. 

 

LOUP 

Ik kon het toen niet op de kalender checken, ik zat in haar buik. Dat heb ik zonet toch 

al gezegd! En of het nu een week scheelt, een dag of drie maanden, wat maakt het 

uit, na zestien jaar? 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Ik wil je gewoon bewijzen dat je niet echt alles weet. 

 

LOUP 

Dat is maar goed ook, verdomme! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Je bent te zeer betrokken bij deze zaak om je te kunnen geloven. 

 

LOUP 

Wat zit jij er eigenlijk in te poken, hè? Waarom, behalve je ‘wetenschappelijke 

interesse’ als pantaloog ...! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Paleontoloog. 

 

LOUP 

... Whatever! Fuck! Wat gaat het je aan? 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

In ieder geval gaat het niet alleen jou wat aan, dit gaat ook om je vader en om de 

nagedachtenis van je moeder. Dat weet je. Daarom blijf je dus hier, in deze 

hotelkamer, of het je nu bevalt of niet, tot we licht op deze zaak hebben geworpen. 
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LOUP 

Juist! Laten we er licht op werpen! 

 

Wind en ijzige kou. 

 

2. Neurologisch onderzoek 
 

 a. Vragenlijst 

 

AIMÉE 

We speelden met het licht. 

 

FREEDMAN 

Hebt u iemand gezien? 

 

AIMÉE 

Een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Hij klom op tafel met een mes in zijn hand 

en kwam op me af. 

 

FREEDMAN 

Ik ga u eerst een paar vragen stellen. In uw ogen lijken ze misschien simpel, mijn 

excuses daarvoor, maar ik wil u vragen mij heel precies antwoord te geven. Ik heet 

Jeremy Freedman en ik ben neuroloog. Kunt u mijn naam herhalen en mijn beroep? 

 

AIMÉE 

Jerry Freedman. Neuroloog. 

 

FREEDMAN 

Hoe heet u? 

 

AIMÉE 

Aimée Lambert. 

 

FREEDMAN 

Hoe heten uw ouders? 

 

AIMÉE 

Marie en Jacques Lambert. Ze zijn dood. 

 

FREEDMAN 

Waren zij uw biologische ouders? 

 

AIMÉE 

Adoptief. 

 

FREEDMAN 

Wat voor dag en datum hebben we vandaag? 
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AIMÉE 

Maandag 17 november 1989.  

 

FREEDMAN 

Waar zijn we? 

 

AIMÉE 

Ziekenhuis Saint-Luc. 

 

FREEDMAN 

In welke stad? 

 

AIMÉE 

Montréal. 

 

FREEDMAN 

Ja. Met dit weer nu zou je beter in de tropen kunnen zitten. U zei dat u vlak voor uw 

aanval een soldaat zag. Aan welke oorlog nam die soldaat deel? 

 

AIMÉE 

Aan de Eerste Wereldoorlog. 

 

FREEDMAN 

Waarom denkt u dat? 

 

AIMÉE 

Geen idee. Ik weet het, dat is alles! 

 

FREEDMAN 

Gebruikt u drugs of alcohol? 

 

AIMÉE 

Alcohol af en toe. 

 

FREEDMAN 

En uw biologische ouders? 

 

AIMÉE 

Zij. Alcoholiste. Heel erg. Hij, geloof ik niet. Van hun ouders weet ik het niet. 

 

FREEDMAN 

Hoe heten ze? 

 

AIMÉE 

Hij. Achilles Volant. Een mix van Amerikaans en Indiaans. Zij. Luce Davre ... Maar 

dat is niet van belang. Vreemd. Ik heb deze ondervraging al eens meegemaakt! 

 

FREEDMAN 

Kijk naar het licht. In welk jaar leven we? 
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AIMÉE 

In 1917. Dit heb ik al meegemaakt. 

 

FREEDMAN 

Welk jaar zei u? 

 

AIMÉE 

1917. 

 

FREEDMAN 

Kijk naar de stroboscoop. Ik heet Jeremy Freedman, neuroloog. Hoe heet ik en wat is 

mijn beroep? 

 

AIMÉE 

Lucien Blondel. Lucien? Deserteur. Lucien? Lucien?! 

 

Epileptische aanval. 

 

FREEDMAN 

U hebt net weer een epileptische aanval gehad, een partiële dit keer. Die heb ik 

uitgelokt met het licht. Heeft u dat meegekregen? 

 

AIMÉE 

Die soldaat uit de Eerste Wereldoorlog was er weer. Een gevecht. Van man tot man. 

Hij probeerde iemand te doden. 

 

FREEDMAN 

Kent u iemand die 'Lucien Blondel' heet? 

 

AIMÉE 

Nee. Waarom? Wat gebeurt er? 

 

FREEDMAN 

Ik kan u nog niets zeggen, maar met de uitslagen van het E.E.G [elektro-

encefalogram], de scan en de bloed- en urinetesten, weten we meer. Probeert u in de 

tussentijd uit te rusten, bescherm uw ogen tegen het licht. En maakt u zich geen 

zorgen over uw kind. 

 

 

b. ZESTIEN JAAR LATER (2) 

 

BAPTISTE 

Heb jij je wel eens afgevraagd wat je moeder had gewild? 

 

LOUP 

Ze heeft me gezegd wat ze wilde! Ze heeft het me laten beloven en laten zweren. En 

ik heb het beloofd en gezworen en het is jouw schuld dat ik mijn belofte niet kan 

houden, ik kan mijn belofte niet houden! 
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BAPTISTE 

Denk je dat ik het er gemakkelijk mee heb? Denk jij dat ik er zelfs nu, vier jaar na 

haar dood, ook maar op zou durven hopen dat ik op een dag een nieuw leven kan 

beginnen, verdomme, zolang haar lichaam achterin een ijskast in een gang achterin 

een lijkenhuis ligt? 

 

LOUP 

Waarom wachten we dan? 

 

BAPTISTE 

Omdat we het willen begrijpen! Ik wil het begrijpen! Wanneer iemand sterft, is het 

niet genoeg als je zegt: hij is dood! Je wilt het weten! Wanneer jouw kinderen je 

vragen waaraan je moeder is gestorven, wat moet je hun dan zeggen: «Ik weet het 

niet precies, ze is dood, ze is dood, that’s it!» 

 

LOUP 

Goed! Nu hangen we al vier uur in dit klote rijkeluishotel rond! Ik ga er vandoor! De 

eerste de beste wetenschapper die ik tegenkom, kan een klap voor zijn kop krijgen, 

godverdomme! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Je hebt geen keus! 

 

LOUP 

Hé, klootzak, fuck you! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Als ik je daarmee een plezier kon doen, maar je hebt geen keus. 

 

BAPTISTE 

Loup, meneer Douglas Dupontel wil ons helpen. Hij is een heel goede 

wetenschapper, een beroemde paleontoloog ... 

 

LOUP 

Ja, en ik ben beroemd omdat ik zo’n domme vette koe ben! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Loup, ik wil gewoon met je praten. Ik begin er achter te komen dat niemand iets 

tegen je heeft gezegd. Ik wil het je uitleggen. Zodat je een beslissing kunt nemen. Als 

je weet hoe het in elkaar zit. 

 

LOUP 

Ik weet precies hoe het in elkaar zit: mijn moeder is zwanger van mij, ze krijgt een 

epileptische aanval tijdens een feestje op de dag dat de Berlijnse muur viel. 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Volgens het medisch dossier van je moeder vond dit feest plaats op 16 november 

1989, een week na de val van de Muur. Niet op dezelfde dag. 
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LOUP 

Ik kon het toen niet op de kalender checken, ik zat in haar buik. Dat heb ik zonet toch 

al gezegd! En of het nu een week scheelt, een dag of drie maanden, wat maakt het 

uit, na zestien jaar? 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Ik wil je gewoon bewijzen dat je niet echt alles weet. 

 

LOUP 

Dat is maar goed ook, verdomme! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Je bent te zeer betrokken bij deze zaak om je te kunnen geloven. 

 

LOUP 

Wat zit jij er eigenlijk in te poken, hè? Waarom, behalve je ‘wetenschappelijke 

interesse’ als pantaloog ...! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Paleontoloog. 

 

LOUP 

... Whatever! Fuck! Wat gaat het je aan? 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

In ieder geval gaat het niet alleen jou wat aan, dit gaat ook om je vader en om de 

nagedachtenis van je moeder. Dat weet je. Daarom blijf je dus hier, in deze 

hotelkamer, of het je nu bevalt of niet, tot we licht op deze zaak hebben geworpen. 

 

LOUP 

Juist! Laten we er licht op werpen! 

 

DOUGLAS DUPONTEL 

Goed idee. Dan kunnen we de röntgenfoto's van je moeder zien. 

 

Röntgenfoto's op het scherm. 

 

3. Röntgenfoto's 
 

 a. BOT 

 

FREEDMAN 

Een tumor, glioom of lymfocarcoom, dringt uw hersenen binnen. De röntgenfoto laat 

niet alles zien, maar wat ze laat zien zijn de kenmerken van een kwaadaardige tumor, 

van een al heel vergevord kankergezwel. 

 


