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1 

 

(In hun huis, in de beste kamer.) 

 

HIJ 

Wat Onze Lieve Heer betreft, die had alles al geboetseerd. Alleen een stuk graniet 

bleef nog over. Dat heeft hij toen in zee gesmeten en vastgestampt. Dat werd toen 

een eiland. Nou, dat wilde Onze Lieve Heer nou ook weer niet: zo'n eiland met 

helemaal niets erbovenop. Dus toen nam hij van elk van de continenten een hoopje 

van het beste en zette dat erop, op het graniet. En dat is nou Sardinië, waar we 

naartoe zouden kunnen gaan, als het er rechtvaardig aan toe was gegaan met de 

tombola. 

ZIJ 

Nou erger je maar niet; is toch alleen maar een verzinsel uit de reisgids. Alleen maar 

een verzinsel. 

HIJ 

Is een sage. Ik bereid me tenminste voor, voordat ik in de wereldgeschiedenis 

rondrijd; en jij staat altijd alleen maar met je mond vol tanden, als je in het hotel 

aankomt. 

ZIJ 

Schiet je helemaal niks mee op, omdat toch die Hans van de Ratschkes de tombola 

heeft gewonnen. Helemaal niks schiet jij op met je sage. 

HIJ 

Was maar één nummer verkeerd. Eén nummer! 

ZIJ 

Een nummer is een nummer. 

HIJ 

Kan jou zeker aan je reet roesten?! - Geen familiegevoel meer in dit huis. 

ZIJ 

Niet zo hard met die krachttermen van jou. 

HIJ 

Een klootzak is die Hans van de Ratschkes. Omdat hij die tombola heeft 

gemanipuleerd. 
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ZIJ 

Nou denk toch eens na: we hebben er al vier keer in de lotto naast gezeten. Altijd 

eentje ernaast. 

HIJ 

Dat is wat anders: in de lotto is dat wat anders. (geaffecteerd) Waarschijnlijkheids-

berekening! Zuiver waarschijnlijkheidsberekening en nergens die Hans van de 

Ratschkes. 

ZIJ 

Maar het heeft me wel geërgerd! 

HIJ 

Stomme wijven! 

ZIJ (na een pauze) 

In ieder geval: ik was klaar voor een miljoen. 

HIJ 

Terwijl je niet eens iets over Sardinië weet. 

ZIJ 

Sardinië voor Sardinië na. 

HIJ 

Jij gaat een nieuw vod kopen en klaar ben je met je hele voorbereiding. Kijk je uit je 

nieuwe vod naar buiten en 's avonds krijgen we dan toch weer alleen maar balkebrij. 

ZIJ 

Phoe! Jij zult nog raar opkijken! 

HIJ 

Je kunt me de rug op met die reis. 

ZIJ 

Niet zo hard. 

HIJ 

Wat ga je dan doen, met jouw miljoen? 

ZIJ (koket) 

Een echte vrouw kan ook een geheimpje bewaren. 

HIJ 

Jij hebt nergens geen geheimpje. Steeds als je niet weet wat je verder moet zeggen, 

klets je je er met een geheimpje uit. 
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ZIJ 

In ieder geval zou er 's avonds geen balkebrij op tafel staan. En een nieuwe televisie 

zou er ook in huis zijn. Alleen al zodat je niet helemaal als een domkop doodgaat: 

een televisie en een vidorecorder. Dat er een levendigheid in de meubels komt.  

HIJ 

Video. Heet "Video". Stom wijf. 

ZIJ 

Een video-recorder van het beste merk en met longplay. 

HIJ 

"Longplay"? -- Heb jij je er ooit eentje laten voordoen?! Als je er weer een van het 

huishoudgeld bij elkaar aan het sparen bent, krijg je er eentje op je smoel. 

ZIJ 

Niet zo hard. Die van Rischnick denken vast dat er hier trammelant in de familie is. 

HIJ 

Die van Rischnick slaat dat wijf van hem wel vaker op haar smoel. 

ZIJ (geaffecteerd) 

Die van Rischnick zijn voor ons geen maatstaf. 

HIJ 

Maar die van Rischnick hebben wel een videorecorder. ... Nu valt me opeens iets in: 

jij loeder, jij hebt je dat ding door die van Rischnick laten voordoen! 

ZIJ 

Rischnick heeft geen longplay. 

HIJ 

Nou verraad je jezelf ook nog. Heeft hij jou zijn porno laten zien, die smeerlap. 

ZIJ 

Nee. 

HIJ 

Wat dan. 

ZIJ 

Rischnick was er toch helemaal niet bij. Die Else van hem heeft me het apparaat 

laten zien! 

HIJ 

Ook de porno? 
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ZIJ (giechelt). 

HIJ 

Ik heb je wat gevraagd! 

ZIJ 

Om er zin in te krijgen. 

HIJ 

En mijn blaadjes gooi je in de kachel?! Ik zal je eens zeggen wat jij bent: een 

huichelaarster ben je. 

ZIJ 

Niet zo hard. 

HIJ (na een pauze) 

En? Wat gebeurt er nu verder? 

ZIJ (begrijpt het niet) 

Er is nog maar twee bier in huis, moet je wel verdelen over de avond. 

HIJ (gaat achter haar staan, grijpt haar borsten) 

Heb je nu zin gekregen door de porno van de Rischnicks. 

ZIJ 

Nee. 

HIJ (laat haar teleurgesteld los) 

Geen bier op de plank en geen zin. 

ZIJ 

Twee bier zijn er nog. Moet je gewoon verdelen. 

HIJ 

Zorg jij voor jouw rotzooi; verdelen doe ik wel alleen. 

ZIJ 

Je zou wel eens wat liefs kunnen zeggen. Misschien zou dan mijn zin tevoorschijn 

komen. Wij vrouwen willen ook wel eens veroverd worden. 

HIJ (lacht en slaat haar op haar achterwerk) 

"Veroveren" -- dat zal ik wel moeten, zoals jij eruit ziet: je bent net een slagschip. 

ZIJ (beledigd) 

Ik ben geen slagschip. 
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HIJ 

Of een mestvarken. Je ziet eruit alsof je morgen naar de noodslacht moet. (lacht 

vriendelijk) 

ZIJ (snuit haar neus in haar zakdoek) 

Wanneer jij mij zo treitert, ga ik naar de advocaat. Dan kun je dokken, tot je helemaal 

scheel ziet; omdat ik namelijk niets heb geleerd, moet jij me onderhouden tot je 

scheel ziet. Precies 800 gulden laten ze je houden, de rest zul je bij mij inleveren. 

Allemaal wettelijk nu. De advocaten staan nu aan de kant van ons vrouwen. 

HIJ 

Kan een klap voor z'n kop krijgen, jouw advocaat. 

ZIJ 

Schiet je ook niets mee op. Is alleen maar een bewijs van jouw innerlijke wreedheid. 

HIJ 

Ook weer van dat mens van Rischnick geleerd, of wat?! 

ZIJ 

Nou en?! -- We verzamelen nu de paragrafen. Eén woord, en wij zorgen ervoor dat 

ze uitgevoerd worden. Testen al steeds de gevallen uit. Voorbeeldje: krijgt zij van 

Rischnick een pak rammel en gaat ze naar de politie om zich uit te kleden, zodat die 

haar blauwe plekken kunnen tellen, -- dan gaat Rischnick tweeëneenhalf jaar de bajes 

in. Eigenlijk. Het is alleen zo stom, dat die van Rischnick een paar handdoeken om 

zijn poten wikkelt. Laat geen strafbare sporen na, die van Rischnick. Jij neemt de 

moeite niet eens, extra een handdoek uit de kast te pakken. Jou krijgen we gelijk te 

pakken. 

HIJ 

Bedreig jij mij, vuil loeder?! 

ZIJ 

Nee, ik bescherm mezelf. En bovendien zal ik bij mezelf ook eens een beetje 

emancipatie aanbrengen. Je kunt toch nooit weten, niet. Als ik eenmaal in de 

emancipatie ben gestapt, kom jij al helemaal niet meer bij mij in de buurt. 

HIJ 

Zeg ik: als een slagschip. 

ZIJ (barst in huilen uit, rent de kamer uit) 

(Hij gaat zitten en maakt een fles bier open.) 
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HIJ 

Nou, nou! 

ZIJ (off) 

En dat de jongen technisch tekenen leert, betekent zeker helemaal niets meer??! Al 

die jaren heb ik de potloden voor hem klaargelegd en ... (huilt hard)  

... en nu ...? Ondank is 's werelds loon. 

HIJ (zacht) 

Technisch tekenen heeft hij van mij. Van ons soort mensen, het verstand voor het 

rechtlijnige. (hardop) Is goed, moeders, je bent geen slagschip. 

ZIJ 

Ik sloof mezelf uit en zo. 

HIJ 

Stom stuk vreten, bent geen slagschip, heb ik gezegd. Moet ik me op de grond gooien 

en je om vergeving smeken?! 

ZIJ 

Je zou gerust eens een beetje respect kunnen tonen. 

HIJ 

Je kunt een likeurtje nemen. 

ZIJ 

Heb ik al; dat ga ik al helemaal niet aan jou vragen. 

HIJ 

Neem er nog een, dat je tepels overeind gaan staan. 

ZIJ (komt weer op) 

Zie je wel, gaat ook andersom. De toon maakt de muziek. 

HIJ 

Wat was er dan op, op de porno van de Rischnicks? 

ZIJ 

Smeerlapperijen van voor en van achteren waren erop. 

HIJ 

Kun je rustig wat over vertellen. 

ZIJ (walgend) 

Bwèèèèh. 
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HIJ 

Ga ik er gewoon zelf met dat mens van Rischnick naar kijken. 

ZIJ 

Dat mens van Rischnick ziet jou aan komen. Die krijgt bij die van haar al 

voortdurend een beurt. 

HIJ 

Riscknick is een geil beest, een lompe lul. Bij mij krijg je er ook wat tederheid bij. 

Een paar lieve woordjes en ze ligt al open en bloot op de keukentafel en is al haar 

paragrafen vergeten. 

ZIJ 

Zo! (barst in huilen uit, rent terug naar de keuken) 

HIJ 

Word je uiteindelijk ook nog jaloers, moeders? 

ZIJ (vinnig) 

Ik?! 

HIJ 

Dat mens van Rischnick kan voor mijn part in de stront zakken. 

ZIJ (komt weer op, lacht door haar tranen heen) 

Een gratenkut, dat mens van Rischnick. 

HIJ 

Zit niks an. 

ZIJ 

Je moet me alleen niet altijd zo ergeren. 

HIJ 

Jullie wijven hebben ook nooit door, als ons soort mensen een grapje maakt. 

ZIJ 

Er is nu eenmaal ook altijd een tedere kant aan ons vrouwen. 

HIJ 

Die kant zou ik wel eens willen beetpakken, die overrijpe, die jullie aan je hebben. 

ZIJ (koket) 

Je praat alsof ik een rotte peer ben. "Overrijp"! -- "Teder" heet dat, als je mij zover 

wilt krijgen, teder! Dat het vrouwvolk een tederheid heeft, ziet iedere stomkop, als 

hij alleen al het ondergoed vergelijkt. Dat is niet zomaar: de ziel bepaalt, wat de mens 
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over zijn naakte huid aantrekt. Dan kun jij nagaan, wat voor een hufterachtige ziel jij 

hebt; je hoeft gewoon maar eens aan die lange kookwas onderbroeken van je te 

denken. Bij ons daarentegen: altijd een bloempje erin geborduurd, altijd een beetje ... 

(reclamestem, in dromenland verzeild) 

"geheimzinnig-uitdagend ... een sprookje in zijde en kant ... stoffen waarvan dromen 

worden gemaakt ... opwindend! ... Erotische luxe" ... 

"Opwindend" -- dat zullen ze over jouw sokken niet zeggen! 

HIJ (graait naar haar) 

Kom hier jij, oud luxe-beest, jij. Jij hebt in ieder geval geen uitgedroogde pruim, 

zoals dat mens van Rischnick. 

ZIJ 

Dus neem ik nu nog een likeurtje? 

HIJ 

Je kunt de hele fles leegzuipen. Dat je een beetje ontdooit. 

ZIJ 

Je zult wel zien, hoe ik loskom. Daarvoor kun je meteen heel dat Sardinië van jou 

wegsmijten. 

HIJ (vriendelijk) 

Geil wijf, jij. 

ZIJ 

Niet zo hard. 

 


