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Wanneer de eerste toeschouwer de zaal betreedt, is het brandscherm nog omlaag. 

Ongeveer een kwartier voor aanvang van de voorstelling hoort men aan de andere 

kant van het brandscherm het tamelijk luide geloei van een stofzuiger. Dan gaat het 

brandscherm omhoog en de toeschouwers die al in de zaal zitten, ontwaren het toneel 

en de zes personages die al een paar minuten geleden hun plaatsen hebben 

ingenomen. In geen geval mag men een toneelspeler zien "opkomen"; in tegendeel, 

alles moet de indruk versterken dat zij daar al sedert enige uren, enige dagen, enige 

maanden zijn ... 

De ouvreuses wijzen ondertussen de binnenkomende toeschouwers hun plaatsen aan 

zonder aandacht te schenken aan het gebeuren op het toneel. Op dezelfde manier 

dienen ook de toneelspelers geen acht te slaan op de zaal en te doen alsof het 

brandscherm niet omhoog is gegaan (en ook nooit omhoog zal gaan). 

Het toneel is in betrekkelijke duisternis gehuld: het enige licht komt van het zaallicht. 

Het licht moet heel geleidelijk, vrijwel onmerkbaar sterker worden, zodat het op het 

ogenblik waarop de bel klinkt die de laatste toeschouwers aanspoort zich te haasten, 

op volle sterkte is. Enige seconden na de laatste bel en het sluiten van de deuren, gaat 

het zaallicht uit. Enkele seconden daarna weerklinken de traditionele drie 

klopsignalen op de toneelvloer. 

Het toneel is een theatrale ruimte, dat wil zeggen een grote gesloten ruimte, zonder 

deuren en zonder ramen. De muren zijn met linnen behang bespannen, misschien als 

een trompe-l'oeil dat aan een eens luxueuze en luisterrijke ruimte zou kunnen doen 

denken, die echter door de tijd onbarmhartig is verwoest. 

Vooraan links staan om een geëmailleerde kuip heen drie zo mogelijk verschillende 

keukenkrukjes. Daarnaast een stapel kranten en een grote zak aardappelen, die 

grotendeels leeg is. Op de vloer smerige vaatdoeken en een in elkaar gefrommelde 

blauwe schort. 

Vooraan rechts een smal bed of een divan; men moet erop kunnen liggen en er met 

de rug tegenaan kunnen leunen. Ernaast een tafeltje of een kist. 

In het midden, verder naar achteren, een erg versleten Louis XIII stoel, waarvan de 

bekleding op diverse plaatsen zo dun is geworden, dat de haren vulling er doorheen 

steekt. 

Achter op het toneel links, nauwelijks zichtbaar, iets wat op een keuken lijkt: fornuis, 

ijzeren ketels ... In het midden, ook nauwelijks zichtbaar, een tafel en een bank. 

Overal eromheen, zeer hoog opgestapeld, echte of namaak jute zakken. 

Wanneer het brandscherm omhoog gaat, is de Bediende bezig met stofzuigen. De 

krukjes, de stoel en het bed zijn onbezet. De Oude Vrouw ligt op een hoop 

aardappelzakken, zij slaapt of sluimert. De Man en de Vrouw zijn bezig het toneel 

met een meetlint op te meten. De Jongeman en het Jonge Meisje zitten aan de tafel 

achter op het toneel. 

Gedurende het eerste kwartier lopen de personages schijnbaar in volledige vrijheid 

heen en weer, terwijl zij hun verschillende bezigheden verrichten. Belangrijk is het, 

dat zij, kort voordat het bellen ophoudt, op hun plek zijn. 

De Oude Vrouw bijvoorbeeld, staat op, gaat aan de tafel achter op het toneel zitten, 

kamt haar haren een beetje, loopt dan naar de krukjes terug, doet haar schort voor, 

gaat zitten, vouwt een krant op haar knieën open, pakt uit de zak een paar 

aardappelen en begint die te schillen. 

Als de Bediende klaar is met stofzuigen, loopt hij naar achteren, schept een bord 

gekookte aardappelen op en geeft dat aan de Man, die nadat hij enkele afmetingen 

van het toneel heeft genomen, op de stoel is gaan zitten. 

De Vrouw gaat even achter op het toneel bij de Jongeman en het Jonge Meisje zitten, 
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komt dan naar voren en begint op haar beurt aardappelen te schillen. 

Het Jonge Meisje maakt zich op of kamt haar haren achter op het toneel, gaat dan op 

het bed zitten, waar zij met het gezicht naar het publiek vol toewijding haar nagels 

vijlt. 

De Jongeman gaat op zijn beurt naast de Oude Vrouw en de Vrouw zitten en begint 

aardappelen te schillen. 

De toneelspelers kunnen ook andere bezigheden improviseren of verzinnen. De 

Jongeman kan bijvoorbeeld wat gymnastiekoefeningen doen. Iemand kan zachtjes 

voor zich uit zingen (bijvoorbeeld het "Aardappellied"). De toneelspelers kunnen 

zachtjes met elkaar praten. De Man en de Vrouw kunnen tijdens het opmeten van het 

toneel de getallen die zij vinden, hardop aan elkaar doorgeven en die in een schrift 

optekenen, enz. 

Onder geen beding mogen de toneelspelers in de richting van de zaal kijken. 

Bij aanvang, dat wil zeggen meteen na het sluiten van de deuren, na de laatste bel, 

vlak voor de drie klopsignalen, is de situatie als volgt: de Oude Vrouw, de Vrouw en 

de Jongeman zitten op de drie krukjes en schillen aardappelen; de Man zit op de stoel 

en eet zijn bord aardappelen leeg; het Jonge Meisje ligt op de sofa en maakt haar 

nagels schoon; de Bediende loopt heen en weer en verricht diverse huishoudelijke 

taken (wat hij gedurende het hele stuk zal blijven doen). 

De laatste bel en de drie klopsignalen schijnen de personages ontgaan te zijn, behalve 

de Oude Vrouw die vragend haar oren lijkt te spitsen. 
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(Na de laatste drie klopsignalen, een tamelijk lange stilte.) 

 

DE OUDE VROUW 

... Er is geklopt! ... Ik weet het zeker, er is geklopt! ... Er is zelfs gebeld ... Er is 

gebeld en toen is er geklopt! Hebben jullie dat niet gehoord? 

 

(Stilte. De anderen kijken haar vermoeid aan.) 

 

DE OUDE VROUW 

Weten jullie zeker, dat er niet geklopt is? 

 

DE VROUW 

Het is elke dag dezelfde komedie, het wordt zo langzamerhand een gewoonte! 

 

DE JONGEMAN 

Wij hebben het U toch vaak genoeg gezegd: als er wordt gebeld, is er soms iemand, 

en soms is er niemand! 

 

DE VROUW 

Dat is zo zeker als twee maal twee vier is! 

 

DE JONGEMAN 

Trouwens, als er wordt gebeld, wordt er gebeld, en als er wordt geklopt, wordt er 

geklopt: het is niet logisch om het allebei tegelijkertijd te doen! 

 

DE OUDE VROUW 

Het was niet tegelijkertijd, het was het een na het ander ... 

 

DE VROUW 

Dat komt op hetzelfde neer! 

 

(Korte stilte. De Man heeft zijn aardappelen opgegeten; hij zet het lege bord op de 

grond dat de Bediende meteen komt pakken.) 

 

DE MAN 

Dat was lekker! Dat was smullen geblazen! 

 

HET JONGE MEISJE 

U bent snel tevreden ... 

 

DE MAN (ernstig, nadrukkelijk) 

Ik houd van aardappelen! 

(Korte pauze) 

Er wordt te weinig over aardappelen gepraat! 

(Korte pauze) 

Op zijn minst één keer per dag zou je vol ontroering aan aardappelen moeten denken! 

(Korte pauze) 

Zij zijn het, die ons voeden. Wij hebben alles aan ze te danken! 

 

(Een lang, bijna vijandig zwijgen van de anderen.) 



georges perec - de aardappelkelder 5 

DE VROUW 

Kunt u niet over iets anders praten? 

 

DE MAN 

En waarom zou ik over iets anders praten? De aardappel is iets concreets, je kunt 

hem aanraken, hij bestaat in tegenstelling tot die waardeloze grappen van u! Het is 

niet gering! Hij laat zich schillen, wassen, laat zich koken, laat zich als puree eten, als 

salade, in schijfjes! 

 

(Korte stilte.) 

 

DE MAN 

Altijd hebben de Kunsten de aardappel verheerlijkt! Het triptiek van Lucas van 

Bintje, het altaarstuk van Karl-Philippe-Emmanuel Cartoufle, alias Cartolfini, De 

Dwerg, zijn bijnaam, het borstbeeld van Parmentier door Houdon, Meissonier, het 

Angelus van Millet! Vincent van Gogh! 

 

HET JONGE MEISJE 

Hoe dan ook, die schillen geven heel gemeen af en dat gaat onder je nagelriemen 

zitten, en krijg dat maar weer weg! 

 

DE MAN 

Dat is je eigen schuld, had je maar handschoenen aan moeten trekken! 

 

HET JONGE MEISJE 

Handschoenen!! En waar moet ik dan handschoenen vandaan halen, volgens U? 

 

DE MAN 

Die bestaan, speciaal voor het aardappelschillen, heel dun, doorzichtig, worden per 

dozijn verkocht en na gebruik gooi je ze weg. 

 

DE JONGEMAN 

Dat is waar, ze hadden ons best wel handschoenen kunnen geven! 

 

DE MAN 

Waarom geen aardappelschilmachine, als we het er toch over hebben! Aan de ene 

kant stop je de aardappel erin en aan de andere kant komen de frietjes eruit! Wat 

denken jullie wel, we moeten roeien met de riemen die we hebben! Weten jullie, wat 

er in de oorlog met aardappelen werd gedaan? 

 

DE VROUW 

In de oorlog waren er geen aardappelen, er waren alleen maar bloembollen en 

voederbieten. 

 

DE MAN 

Niet waar!! Er waren aardappelen! In de kampen! Daar maakten ze persoonsbewijzen 

van, jawel, Mevrouw! 

 

DE VROUW 

Persoonsbewijzen?!?! 
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DE MAN 

Wis en waarachtig! ... Tenminste, ik bedoel ... stempels voor valse dienstzegels ... 

gewoon valse stempels, om de echte na te maken ... om valse persoonsbewijzen te 

maken ... 

 

DE VROUW 

Kan zijn maar dat heeft er niets mee te maken. 

 

DE MAN 

Wat weet u daarvan? 

 

DE VROUW (bijna schreeuwend) 

Een paar handschoenen en een valse stempel hebben niets met elkaar te maken! 

 

DE MAN 

Maar wie heeft het nu over handschoenen! Ik geef een voorbeeld van de fantastische, 

ja, fantastische, echt fantastische vindingrijkheid van de mens, mens met een grote 

M, en het enige dat u weet te antwoorden is, dat het niets met elkaar te maken heeft! 

Maar zoek het dan wat met wat te maken heeft, zoek het dan, verzin het zelf in plaats 

van voortdurend te leuteren! 

 

HET JONGE MEISJE 

Hoe dan ook, als we handschoenen hadden, dan zou het vuil van de schillen niet 

onder je nagels komen ... 

 

(Stilte.) 

 

DE MAN 

De verbeelding van de mens kent geen grenzen! Als ik bedenk, wat de mensheid 

allemaal met groenten heeft uitgehaald, ben ik met stomheid geslagen! 

 

DE JONGEMAN (om iets te zeggen) 

O ja? Wat dan, bijvoorbeeld? 

 

DE MAN 

Voorbeelden! Maar er zijn honderden, er zijn duizenden voorbeelen! Esau, die zijn 

eerstgeborenrecht verkoopt voor een bord rode linzen en Archimedes die er 

Alexandrië mee in brand steekt! En snijbonen en winterwortelen! En bloemkool! 

Wisten jullie dat bloemkool door onze voorvaderen werd gebruikt tegen 

geheugenzwakte? 

 

(Korte stilte.) 

 

DE MAN 

Maar dat is allemaal verleden tijd. 

 

DE VROUW 

En het zal ons vast niet helpen hier uit te komen. 

 

(Stilte.) 
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HET JONGE MEISJE 

Ik heb een nagel gebroken. 

 

(Stilte.) 

 

DE VROUW (niet zonder een zekere valsheid) 

Bovendien hebt u helemaal niet met de oorlog meegedaan! 

 

DE MAN 

Jawel, ik zat bij de Dragonders, in Mende, hoofdstad van de Lozère! 

 

DE VROUW 

U bent nooit krijgsgevangene geweest! 

 

DE MAN 

Nee ... nou en? 

 

DE VROUW 

U bent nooit in een krijgsgevangenkamp geweest! 

 

DE MAN 

Wat heeft dat er nou weer mee te maken? 

 

DE VROUW (op triomfantelijke toon) 

Ha! Ha! Heel dat verhaal over die valse passen, dat is toch een lachertje, pure 

opschepperij! 

 

DE MAN 

Ik verzeker U, Mevrouw, ik weet wat ik zeg ... Ik heb het gelezen ... in een boek ... 

een betrouwbaar boek ... 

 

(De Vrouw pakt een aardappel en gooit die in de richting van de Man.) 

 

DE VROUW 

Hier, pak aan! Laat maar zien! Maak daar maar eens een valse stempel van! 

 

(De Man vangt de aardappel of hij raapt hem op en geeft hem aan de Bediende, die 

hem in de zak terugstopt.) 

 

DE MAN 

Mevrouw, deze aardappelen zijn aan ons toevertrouwd om te schillen en niet om er 

mee te spelen! 

 

DE VROUW 

Geeft u maar meteen toe dat u het niet kunt. 

 

DE MAN 

Ik geef toe dat ik voor dit soort werk niet over de noodzakelijke instrumenten noch 

over de noodzakelijke techniek beschik. Het zou ons trouwens toch niet veel verder 

helpen. 
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HET JONGE MEISJE 

Dat zegt u! Je kunt nooit weten! Als je het niet hebt geprobeerd, dan weet je het 

gewoon niet! 

 

DE MAN 

De mens met een zuiver geweten heeft geen valse papieren nodig! 

 

DE VROUW 

Het geweten heeft daar niets mee te maken, dat weet u heel goed! 

 

DE MAN 

Valse papieren evenmin! 

 

(Korte stilte) 

 

DE JONGE MAN (zuchtend) 

Veel zijn we er niet mee opgeschoten! 

 

(Stilte) 

 

HET JONGE MEISJE 

Dat mag je niet zeggen ... Er is vast een logische verklaring voor. 

 

DE VROUW 

Dat zeggen ze altijd. 

 

HET JONGE MEISJE 

Zeker, het gaat niet snel, maar toch, uiteindelijk kom je tot iets positiefs ... Je hoeft 

alleen maar elke dag een heel klein stapje vooruit te zetten ... 

 

DE MAN 

U wilt zeggen, één stap vooruit en twee achteruit! Dat noemt men achteruitlopen! 

 

DE JONGEMAN 

We draaien in het rond ... 

 

DE VROUW 

In ieder geval maken we pas op de plaats! 

 

DE MAN 

Dat is altijd zo, in het begin ... Je weet niet precies, waar je naar toe gaat ... 

 

HET JONGE MEISJE 

Misschien is het een kwestie van methode? 

 

DE MAN 

Nee, dat is het niet eens, maar je windt je op, je wilt te snel gaan, dan verknoei je het, 

je verspilt je krachten, kortom, je redt het niet ... 

(Korte stilte.) 
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DE MAN 

De aardappel is tenminste iets concreets, die bestaat ... 

 

DE VROUW 

Dat heeft u al gezegd. 

 

DE MAN 

Je kunt het niet vaak genoeg zeggen. 

 

(Stilte.) 

 

DE OUDE VROUW 

Let u liever op dat schillen dat u doet, in plaats van dat geleuter! Kijk nou toch, u 

verspilt drie kwart! 

(tegen de Jongeman) 

U ook trouwens! 

 

DE JONGEMAN 

Dat maakt toch niets uit! 

 

DE OUDE VROUW 

In de oorlog had u het wel gezien, of dat wat uitmaakt! 

 

DE VROUW 

Maar wat kan u dat nu schelen? Die aardappelen zijn toch niet van u! 

 

DE OUDE VROUW 

Dat is nog geen reden om ze te verkwisten! 

 

DE JONGEMAN 

Er zijn er genoeg voor een heel jaar! Ze gaan vast niet op! 

 

DE OUDE VROUW 

Als je een karwei moet doen, moet je het goed doen, punt uit. 

 

DE MAN 

Mevrouw, ik geef u volkomen gelijk ... 

 

DE OUDE VROUW 

Iets dergelijks zou voor de oorlog onvoorstelbaar zijn geweest! 

(een pauze) 

... Ach, alles was van een heel ander kaliber! Het was fantastisch! Heel Parijs kwam 

hier samen, eindeloze feesten! U had die tafels, dat kant, dat serviesgoed, die 

boeketten moeten zien! En die concerten! Het Zehrfuss kwartet, Mélina, Korsakoff, 

Wilhelm Nebel, Sergio Sabaglione! De crême de la crême, beter bestond er niet! 

 

HET JONGE MEISJE 

Dat moet heerlijk zijn geweest! 
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DE OUDE VROUW 

Elke avond, hier, in de kleine muzieksalon, gaven we concerten, van zes tot acht, 

vóór het diner ... 

 

DE VROUW 

Dan is het hier wel behoorlijk veranderd! 

 

DE JONGEMAN 

Dat zou ik nooit gedacht hebben, hier een muzieksalon; zelfs voor een kleine salon is 

het hier niet groot genoeg! 

 

DE OUDE VROUW 

Dat was omdat er oorlog was, toen hebben ze alles op zijn kop gezet, ze moesten wel 

... in veertig liep het storm, iedereen vluchtte hier naar toe, ze moesten plaats maken, 

ze konden niet op de tapijten en in de badkuipen blijven slapen ... dit was dé plek, 

begrijpen jullie, de patron was een man, die van wanten wist, energiek, maar ook vol 

begrip en bovendien had hij postuur, klasse, distinctie ... dit was niet zomaar een 

eethuis, dit was geen vervallen stationshotelletje ... hier was je onder mensen, die 

wisten hoe het hoorde, als jullie begrijpen wat ik bedoel! 

 

DE MAN 

Ach, Mevrouw! Het was een bijzonder etablissement ... Ik ben hier diverse malen 

geweest ... in de herfst, het gebladerte in het park ... dat was goddelijk ... en dan die 

wildgerechten! 

 

DE OUDE VROUW 

Ze hadden uitgelezen koks! Muserolle! De oude Bertin! 

 

DE VROUW 

Nee toch, U zegt maar wat, die oude Bertin had toch Hôtel de la Poste, in Mirande ... 

U verwart hem met de oude Dupaillon! 

 

DE MAN 

Ach, de oude Dupaillon, dat was nog eens een kok! Zijn specialiteit was `le suprême 

de volailles à la Maximilien'. 

 

DE VROUW 

Dat was het enige gerecht, dat hij niet kon verpesten! 

 

DE MAN 

Laster, pure laster! Zijn `suprême' heeft een van de hoogste gastronomische 

onderscheidingen van Frankrijk gewonnen!  

 

DE VROUW 

Laat me niet lachen! De tweede prijs op de jaarmarkt van Périgueux! 

 

DE MAN 

Het is de Koningin van Engeland voorgezet! 
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DE VROUW 

De Koningin-Moeder! 

(Alsof deze discussie hem verveelt, staat de Jongeman op, doet zijn schort af, loopt 

naar achteren, wast zijn handen en gaat op de bank achter op het toneel zitten.) 

 

DE MAN 

Nou en? Die was toch koningin, of niet? 

 

DE VROUW 

Toen niet meer. 

 

DE MAN 

Eens koningin, altijd koningin! 

 

(Lange stilte. De Man staat op.) 

 

DE MAN (bijna in tranen) 

Het was een émincé van een jong hoentje, met cognac geflambeerd, in een marinade 

van dragon gekookt, met een oude Bordeaux geblust, in een croustade gewikkeld, 

gevuld met verse ganzelever, overgoten met een bruine truffelsaus en opgediend met 

artisjokkenbodems en een mousseline van kardoen ...  

 

(Stilte. Het Jonge Meisje staat op, pakt de Man bij de arm en brengt hem naar de 

Oude Vrouw.) 

 

HET JONGE MEISJE 

Na het eten heeft Hare Majesteit u bij zich laten roepen. 

 

DE OUDE VROUW 

Meneer, de taal van het palatum is niet rijk genoeg om de indrukken die U ons hebt 

laten beleven, te beschrijven, maar staat u ons toe u te zeggen dat uw gerecht, 

Meneer, de traditie alle eer aandoet ... 

 

(Stilte. Het Jonge Meisje trekt een schort aan en gaat op de plaats zitten die de 

Jongeman verlaten heeft. De Man blijft bewegingsloos staan, vol respect gebogen in 

de richting van de Oude Vrouw, dan loopt hij naar achteren en gaat op de bank 

zitten, dichtbij de Jongeman.) 

 

DE JONGEMAN 

En toen kwam de oorlog ... 

 

DE MAN 

Zij is alleen achtergebleven met haar dochter en het dienstmeisje, dat ze bij zich in 

huis had genomen ... 

 

DE OUDE VROUW 

Gelooft u mij, mijn waarde Heer, het was niet altijd gemakkelijk een huis zoals dit te 

laten functioneren, zonder enige hulp. We moesten tot zeventig maaltijden per dag 

opdienen, stelt u zich dat eens voor! Voedseldistributie nul-komma-nul! Als een stel 

voddenraapsters moesten we vechten voor een halve liter melk! 


