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Motto: 
Toen de HERE de lieflijke reuk rook, zeide de HERE bij 

Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om 

de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart 

boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer 

slaan, zoals Ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de 

aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en 

winter, dag en nacht, niet ophouden. 

    Genesis, 8, vers 21 en 22 
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Eerste tafereel 
 

Scène nummer 1 

 

Toneel: voor het Anatomisch Instituut met melkglasramen. 

ELIZABETH wil er naar binnen en kijkt nog een keer vragend om zich heen, 

maar er is nergens een levende ziel te bekennen. 

In de verte begint een orkest de populaire treurmars van Chopin te spelen en 

nu loopt een jonge politieagent (Alfons Klostermeyer) langzaam langs 

Elizabeth en lijkt haar nauwelijks te bekijken. 

Het is lente. 

 

 

Scène nummer 2 

 

ELIZABETH (spreekt de agent plotseling aan, terwijl de treurmars in de verte 

wegsterft). 

Neemt u me niet kwalijk – – maar ik zoek namelijk de anatomie. 

 

POLITIEAGENT 

Het Anatomisch Instituut? 

 

ELIZABETH 

Daar waar ze lijken aan stukken zagen. 

 

POLITIEAGENT 

Dat daar is dat hier. 

 

ELIZABETH 

Dan is het goed. 

 

Stilte. 

 

POLITIEAGENT (glimlacht). 

Let maar goed op, juffrouw – – daar binnen staan de hoofden in het gelid. 

 

ELIZABETH 

Ik ben niet bang voor de doden. 

 

POLITIEAGENT 

Ik ook niet. 

 

ELIZABETH 

Ik ben nergens bang voor.  

 

POLITIEAGENT 

Als het zo zit – (Hij tikt tegen zijn pet en gaat af.) 
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Scène nummer 3 

 

ELIZABETH kijkt de politieagent met een spottend lachje na – – dan verzamelt 

ze al haar moed en drukt op de bel van het Anatomisch Instituut. Men hoort de 

bel binnen en meteen verschijnt de preparateur in een witte jas. Hij staat in de 

deuropening en kijkt de blijkbaar besluiteloze Elizabeth strak aan. 

 

Scène nummer 4 

 

PREPARATEUR 

U wenst? 

 

ELIZABETH 

Ik wil graag met een bevoegd iemand hier praten. 

 

PREPARATEUR 

In wat voor een aangelegenheid? 

 

ELIZABETH 

In een dringende aangelegenheid. 

 

PREPARATEUR 

Heeft u een u toebehorende dode bij ons? 

 

ELIZABETH 

Het gaat niet om een mij toebehorende dode, het gaat om mij zelf persoonlijk. 

 

PREPARATEUR 

Hoezo dat dan, als ik vragen mag? 

 

ELIZABETH 

Is meneer hier een bevoegde instantie? 

 

PREPARATEUR 

Ik ben de preparateur. U kunt me gerust in vertrouwen nemen. 

 

Stilte. 

 

ELIZABETH 

Ze hebben mij er namelijk extra op attent gemaakt, dat je hier je lichaam kunt 

verkopen – – dat wil zeggen: als ik eenmaal gestorven ben, dat dan die heren 

daarbinnen met mijn lijk in dienst van de wetenschap kunnen doen, wat de 

heren maar willen – – maar dat ik het honorarium meteen uitbetaald krijg. Nu 

al. 

 

PREPARATEUR 

Dat is nieuw voor mij. 

 

ELIZABETH 

Maar ze hebben mij daar extra op attent gemaakt. 
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PREPARATEUR 

Wie dan? 

 

ELIZABETH 

Een collegaatje. 

 

PREPARATEUR 

Wat bent u dan van beroep? 

 

ELIZABETH 

Nu heb ik eigenlijk niets. En het schijnt nog erger te worden. Maar ik laat het 

hoofd niet hangen. 

 

Stilte. 

 

PREPARATEUR 

Zijn eigen lijk verkopen – waar komen de mensen straks nog meer mee 

aanzetten? 

 

ELIZABETH 

Je wilt toch niet altijd maar zo doorgaan. 

 

PREPARATEUR 

Een grove vergissing – – (Hij haalt uit zijn zak een zakje vogelvoer en voert 

daarmee de duiven die van het dak van het Anatomisch Instituut naar beneden 

vliegen – – de duiven kennen de preparateur goed en gaan op zijn schouders 

zitten en eten uit zijn hand.) 

 

Scène nummer 5 

 

Nu begeleidt de hoofdpreparateur een baron met rouwband uit het Anatomisch 

Instituut naar buiten. 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Wordt onmiddellijk uitgevoerd, meneer de baron, en nogmaals mijn innigste 

deelneming. 

 

BARON 

Dank u, meneer de hoofdpreparateur. Ik maak mezelf de heftigste verwijten. 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Maar uit de onderzoekingen van het Openbaar Ministerie is toch de volledige 

onhoudbaarheid van de tegen meneer de baron geuite mogelijke beschuldi-

gingen gebleken? We zijn allemaal in Gods hand. 

 

BARON 

Maar toch! Ik heb voor Verdun en aan de Somme gestaan, maar niets heeft me 

zo geschokt als die catastrofe gisteren. We waren toch pas drie maanden 

getrouwd en ik stuurde die ongeluksauto – – die ongeluksbocht in. Tussen 

Lechbruck en Steingaden. Maar goed dat het lichaam is vrijgegeven. 
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HOOFDPREPARATEUR (merkt intussen de preparateur op). 

Een ogenblik alstublieft!  

(Hij loopt tot vlakbij de preparateur en schreeuwt tegen hem.) 

Voert u alweer de duiven? Wie denkt u wel dat u bent? Wat een smeerboel! 

Binnen slingeren de vingers en de strotten in het rond dat het een lieve lust is! 

Bergt u die twee harten en die halve milt alstublieft op in een lade! Potjandrie, 

wat een slodderboel! 

 

PREPARATEUR 

Maar die juffrouw daar wilde toch haar lijk verkopen, meneer de hoofd-

preparateur – – 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Haar lijk? Alweer een? 

 

Stilte. 

 

BARON 

Ongelofelijk. 

 

HOOFDPREPARATEUR 

We hebben het weliswaar God-mag-weten hoeveel keer al ontkend dat wij niet 

zulke levende doden kopen, maar de mensen geloven ambtelijke bekend-

makingen gewoon niet! Die beelden zich zelfs in dat de staat voor hun corpus 

nog iets extra’s wil betalen – – zo interessant vinden ze zichzelf! Altijd maar 

weer moet de staat helpen, de staat! 

 

BARON 

Een volkomen ongelofelijke opvatting over de plichten van de staat. 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Dat zal nog wel veranderen, meneer de baron. 

 

BARON 

Hopelijk. 

 

Scène nummer 6 

 

ADJUNCT-PREPARATEUR (verschijnt gehaast met de hoed van de  

hoofdpreparateur in de deuropening van het Anatomisch Instituut). 

Telefoon, meneer de hoofdpreparateur. 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Wie? Ik? 

 

ADJUNCT-PREPARATEUR 

Er is wat met het attest inzake Leopoldine Hackinger uit Brünn. Meneer de 

hoofdpreparateur dient meteen naar de kliniek te gaan, naar professor – – 

(Hij geeft hem zijn hoed.) 
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HOOFDPREPARATEUR 

Meteen! (Hij trekt haastig zijn witte jas uit en geeft hem aan de adjunct-

preparateur, die weer in het Anatomisch Instituut verdwijnt; tegen de baron.) 

Pardon, baron! De autoriteiten komen er blijkbaar niet achter waaraan die 

Sudetenduitse is gestorven. De plicht roept – – 

 

BARON 

O, gaat uw gang alstublieft! 

 

HOOFDPREPARATEUR 

– – en nogmaals mijn innige deelneming! 

 

BARON 

O dank u! 

 

HOOFDPREPARATEUR 

Tot genoegen, meneer de baron! 

(Snel af naar rechts.) 

 

BARON 

Tot ziens – – 

(Langzaam af naar links, en weer klinken in de verte enige maten van Chopin’s 

treurmars. 

Langzaam begint het te schemeren, want het is al laat in de namiddag.) 

 

Scène nummer 7 

 

PREPARATEUR (kijkt de hoofdpreparateur na). 

Een slecht mens. Die arme duiven. Gelooft u mij, juffrouw: het beste is als u 

uit het raam springt. 

 

ELIZABETH 

U bent wel een heel vriendelijk man, meneer de hoofdpreparateur. 

 

PREPARATEUR 

Ik bedoel het goed met u. Wie koopt er nu een lijk? Vandaag de dag? 

 

ELIZABETH 

Morgen is ook een dag. 

 

PREPARATEUR 

Het wordt niet anders. 

 

ELIZABETH 

Dat geloof ik niet 

 

PREPARATEUR 

Wat dan wel misschien? 

 

Stilte. 
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ELIZABETH (glimlacht). 

Nee – – dat laat ik me ook niet door u afnemen, dat ik ooit nog eens geluk zal 

hebben. Weet u, als ik nu bijvoorbeeld mijn lijk had kunnen verkopen, 

namelijk voor honderd vijftig mark – – 

 

PREPARATEUR (onderbreekt haar). 

– – honderd vijftig mark? 

 

ELIZABETH 

Jazeker. 

 

Stilte. 

 

PREPARATEUR (grijnst). 

Maar kindje toch – – 

 

ELIZABETH 

Pardon? 

 

PREPARATEUR 

Wat is uw vader van beroep? 

 

ELIZABETH 

Een inspecteur. 

 

PREPARATEUR 

Een inspecteur? Alle respect! 

 

ELIZABETH 

Maar hij kan me ook niet een handje helpen, omdat mijn mama in maart het 

tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld en daar had hij toen meteen zoveel 

onkosten aan. 

 

PREPARATEUR 

Wat is nu zo’n armzalige hoofdpreparateur naast een inspecteur? Alle respect, 

juffrouw! 

 

ELIZABETH 

Weet u, als ik nu honderd vijftig mark had, dan kon ik nu mijn ventvergunning 

hebben en dan zou de wereld weer voor me opengaan – – omdat ik met een 

ventvergunning morgen zogezegd al een bijna zelfstandige positie zou krijgen 

in mijn oorspronkelijke branche, waar ik uit weggerukt ben door de tijds-

omstandigheden. 

 

Stilte. 

 

PREPARATEUR 

Wat was dat dan voor een branche? 
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ELIZABETH 

Corrigerende onderbroeken, korsetten. Engros. Groothandel. Ook bh’s en 

dergelijke. 

 

PREPARATEUR 

Interessant. 

 

Stilte. 

 

ELIZABETH 

Waar ben je gebleven, gouden tijd? 

 

Stilte. 

 

PREPARATEUR (haalt uit zijn portefeuille een foto tevoorschijn). 

Hier, kijkt u eens hier – – 

 

ELIZABETH (bekijkt de foto). 

Een leuke hond. 

 

PREPARATEUR 

Mijn dwergpincher – – 

 

ELIZABETH 

Pienter. 

 

PREPARATEUR 

En fel! Helaas is hij gecrepeerd. 

 

ELIZABETH 

Jammer. 

 

PREPARATEUR (fluit). 

Dat was zijn fluitje. Dan kwam hij altijd. 

 

Stilte. 

 


