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Er zijn drie acteurs vereist 

1, 2 en 3 

 

Tijd 

Onbepaald 

 

Plaats 

Onbepaald 

 

/ geeft het punt van overlapping weer in elkaar overlappende dialoog 
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2 En hoe gaat het? 

1 Nou, het gaat beter. Het gaat met de dag beter. 

2 Wat zoal? 

1 Nou, het licht. Het licht wordt met de dag beter 

2 Wordt het helderder? 

1 Wat? 

2 Wordt het helderder? Wordt het met de dag helderder? Gaat het met de dag beter? 

 Wordt het helderder? 

1 Wat? 

2 Wordt het helderder? Wordt het met de dag helderder? Beter. 

1 Oh ja. Ja. Beter, ja. Helderder, ja. 

2 Goed. 

1 Wordt zoveel helderder, ja. 

2 Goed. Daar ben ik blij om. 

1 Het doet me goed dat je er blij om bent. 

2 Ik ben blij om het licht. 

1 Ik ben ook blij om het licht. 

3 We zijn allemaal blij om het licht. 

2 Ja, nou, natuurlijk zijn we dat ---- en gaan ze nog altijd varen? 

1 Allebei gaan ze nog varen. 

3 Wat? Dobberen voorbij? 

1 Allebei dobberen ze voorbij als ze de kans krijgen en ze krijgen steeds vaker de 

 kans. Steeds vaker halen ze de boot tevoorschijn - ze hijsen de zeilen -ze dobberen 

 voorbij in de boot. 

3 Dus het gaat beter. 

1 Het gaat met de dag beter. Niet alleen het licht, maar het varen ook. Ze halen de 

 boot tevoorschijn ---- ze controleren de voorraden ---- ze testen de satelliettelefoon 

 ---- ze zeilen de riviermond uit ---- en voor je het weet zitten ze midden op de 

 oceaan --- klieven door de golven ---- reizen steeds verder van huis. 

3 Met meer zelfvertrouwen. 

1 Met veel meer zelfvertrouwen. 

2 Hoe zien ze eruit? 

1 Zien ze eruit? 

3 Ja ---- goede vraag ---- hoe zien ze eruit? 
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1 Nou, zelfverzekerd - zelfverzekerder. 

3 Je bedoelt dat ze glimlachen? Of hoeven ze niet te glimlachen? 

2 Ze hoeven niet te glimlachen, maar ze glimlachen toch. 

3 Wat ---- ondanks zichzelf? 

1 Ze glimlachen ---- dat klopt ---- ondanks zichzelf. Of beter ---- nee ---- correctie 

 ---- ze weten dat ze glimlachen ---- maar even zo goed weten ze dat de soort 

 glimlach die ze glimlachen lijkt op de glimlach die je glimlacht ondanks jezelf. 

3 Zeg dat nog eens. 

1 Dat kan ik niet opnieuw zeggen, maar wat ik wel kan zeggen is dat ze nog altijd dat 

 liedje zingen. 

2 Nee toch. 

1 Jawel. 

2 Nee toch. 

1 Jawel, jawel, ze zingen nog altijd dat liedje, zoiets wat je hoort in de 

 supermarkt. 

3 Of in het warenhuis of in een pornofilm --- wanneer de opgezwollen pik in de 

 pornofilm de opgezwollen kut in gaat. 

2 Dus het gaat vooruit. 

1 Het gaat beslist vooruit ---- helderder licht ---- vaker uit varen ---- een 

 zelfverzekerdere glimlach ---- het gaat met de dag beter ---- wie had dat ooit 

 kunnen vermoeden? 

2 Mmm? 

1 Wie had dat ooit kunnen vermoeden? Wie had ooit kunnen denken dat die twee 

 zomaar de zeilen konden hijsen op weg naar 's werelds rand. 

3 's Werelds wat? 

1 's Werelds rand. De rand van de wereld. Het uiteinde. 

2 Wat voor een uiteinde? Er is geen uiteinde van de wereld. 

1 O jawel. O jawel, er is een uiteinde aan de wereld. 

2 Goed, daar zullen we niet over twisten. 

1 We zullen er niet over twisten omdat de aarde een uiteinde heeft ---- zo simpel als 

 wat. Er is een rand zoals de rand van een bord en voorbij de rand is ---- wat? 

3 Dat weten we niet. 

1 Dat weten we niet ---- zo simpel als wat ---- we weten niet wat er voorbij de /  rand   

 van de wereld is. 



Martin Crimp - Minder noodsituaties 

 

4 

4 

2 Dus hoe ziet het eruit wanneer zij het huis achterlaten? 

1 Het ziet er fantastisch uit. Het gaat beter. Met de hele buurt gaat het beter. De 

 bomen zijn beter aangeslagen, ze hebben de Mexicanen eruit getrapt, ze hebben de 

 Serviërs eruit getrapt, de mensen ruimen eindelijk hun eigen hondentroep op, 

 aardige gezinnen komen er wonen. 

2 Italianen en Grieken? 

3 Grieken, Italianen, aardige Chinezen. 

1 Aardige Somaliërs, aardige Chinezen, echt aardige Koerden, echt aardige gezinnen 

 die hun eigen hondentroep opruimen en hun auto van binnen stofzuigen. En 

 bovendien hebben ze het gen --- nee ---- correctie ---- ze hebben de reeks ---- dat 

 klopt ---- genen geïdentificeerd die veroorzaakt dat mensen verbrande matrassen 

 buitenshuis achterlaten en hun baby's gewurgd. 

2 Oh? 

1 Ja ---- hun baby's gewurgd en betere straatverlichting aangelegd. Het gaat vooruit. 

 Dat heeft natuurlijk tijd gekost. Ze zijn ouder geworden. Hun haar is grijs 

 geworden. Maar dat weerhoudt hen er niet van aantrekkelijk te zijn --- verre 

 van dat. 

3 Het weerhoudt hen er niet van aantrekkelijk te zijn ---- het weerhoudt hen er niet 

 van te gaan varen ---- het weerhoudt hen er niet van zoals nu op weg te gaan naar 

 de rand van de wereld ---- verre van dat ---- of om kasten te plaatsen ---- 

2 Verre van dat. 

1 Verre van dat. Het weerhoudt hen er niet van kasten te plaatsen voor Bobby 

 boven aan de wenteltrap ---- 

3 Kasten van kostbaar hout. 

1 Kasten ---- dat klopt ---- van kostbaar hout door meubelmakers in elkaar gezet voor 

 alle spullen van Bobby --- alle spullen die Bobby nodig zal hebben voor een leven 

 vol plezier en voor noodsituaties. 

2 Kaarsen? 

1 Maar natuurlijk zijn er kaarsen, doosjes lucifers, verse vijgen, generatoren en vaten 

 olie. Maar er is ook een plank vol eikenbomen en nog een waar dennebossen een 

 meer omzomen. Als je op een verborgen knop drukt, gaat er een geheime lade open 

 - daar zit het eiland Manhattan in. En als je de laden eruit trekt en daarbij de messen 

 met benen handvatten en kippen over de vloer laat vallen en de kettingzagen en de 

 clavecimbels eruit gooit, ligt er achteraan, in de donkere ruimte achteraan, de stad 
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 Parijs met een doek eroverheen tegen het stof. Er is een kleerkast vol uranium en 

 een andere vol kobalt. Bobby's pakken hangen boven een Japanse golfbaan. Zijn 

 schoenen moeten de dozen delen met gekookte steurgarnalen. Op een klein plankje 

 staat een rij universiteiten ---- goede ----- afgescheiden van elkaar door 

 restaurants waar chefkoks in frituurpannen goud smelten en het in de vorm van 

 levensgrote souvenir-Parthenons gieten. En aan de plank hangt, naast de kwartetten 

 van Beethoven en vruchtbaarheidsklinieken, de sleutel, de sleutel voor 

 noodsituaties, de sleutel om het huis uit te komen. 

3 Je bedoelt die hij opgesloten is? 

1 Maar natuurlijk is Jimmy opgesloten ---- hij is altijd opgesloten ---- hij is 

 opgesloten voor zijn eigen veiligheid. 

2 Bobby. 

1 Wat? 

2 Bobby ---- niet Jimmy ---- Bobby is opgesloten voor zijn eigen veiligheid. 


