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(Hij draagt een plastic tas met daarop gedrukt reclame voor een ijzerwarenhandel naar de 

tafel in een verwaarloosde woning. Hij loopt naar de kast, haalt er een lange witte 

slagersschort uit en vouwt hem op het aanrecht open. Uit de koelkast haalt hij een glazen 

pot met rode inhoud; het zou bloed kunnen zijn. Hij doopt een vinger in de pot, denkt lang 

na, laat de vloeistof dan, op artistiek aandoende wijze, over de schort druppelen en zet de 

pot terug. Hij is met het resultaat nog niet tevreden, smeert een paar druppels met zijn 

wijsvinger uit, strooit as uit de asbak over de vlekken en wrijft het door elkaar, bindt de 

schort voor en poseert voor de spiegel. Hij pakt een trapladder en haalt een pakket van 

ergens achter op de kast te voorschijn, maakt het plechtig open, haalt er leren 

slagershandschoenen en een leren masker uit, dat exact op dat uit Tope Hoopers "The 

Texas Chainsaw Massacre" lijkt. Hij zet het masker op, loopt naar de videorecorder en 

doet er bovengenoemde film in. De slotsequentie is te zien, waarin de vrouwelijke 

hoofdrolspeelster, ononderbroken gillend, het huis van de moordenaar ontvlucht. Hij zet 

de geluidssterkte op maximaal. Kort daarna, net wanneer hij zich met de plastic tas wil 

bezighouden, wordt er in de naburige woning hevig tegen de muur gebonsd. Hij zet het 

geluid zachter en wacht even. Dan haalt hij een kartonnen doos uit de tas en uit de 

kartonnen doos een duidelijk spiksplinternieuwe kettingzaag. Liefdevol houdt hij haar in 

zijn armen, vult haar met batterijen / benzine. Ondertussen is de film bij zijn laatste shot 

aangekomen, waarin "Leatherface" bij opgaande zon wild met zijn kettingzaag heen en 

weer zwaait. Daarna de aftiteling. Hij loopt, geheel en al Leatherface-imitatie, naar de 

videorecorder en drukt op de terugspeel-toets. Terwijl de video terugloopt, pakt hij de 

kettingzaag en test haar, schrikt echter zo van het enorme lawaai, dat ze maakt, dat hij 

haar meteen weer uitzet en op tafel legt. Weer wordt er heftig tegen de muur gebonsd. Hij 

maakt woedende gebaren en schreeuwt in de richting van de buren.) 

 

HIJ 

Ja! Is al goed! Teveel mensen! 

 

(Hij slaat met zijn vuist op tafel, frommelt de plastic tas in elkaar, 'wurgt' hem met beide 

handen, smijt hem in een hoek. Dan staat hij bokkig op, grijpt opnieuw naar de 

kettingzaag, laat de video weer spelen, maar zet het geluid af. Hij doet een cassettebandje 

in een gettoblaster. Een nummer van de "Wipers" begint - "Up Front" van de LP "Is this 

real?". De zanger herhaalt de beginzin drie keer, dan zet, zwaar en hevig, de begeleiding 

in. Op dat moment laat hij de kettingzaag loeien, stampt op de grond, zwaait met de zaag 
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triomfantelijk door de kamer, trapt een houten stoel omver en zaagt een van de in de lucht 

stekende poten door. Weer wordt er tegen de muur gebonsd. Hij brult.) 

 

HIJ 

Wat wil jij? Wat wil jij, man? Kom jij maar hier, als je wat wilt! Bekrompen zak. 

Onderkruiper. 

 

(Hij zet de zaag af, drukt uitgeput op de stoptoets van de cassetterecorder, schakelt ook de 

video uit. Hij luistert. Wacht. Er gebeurt niets.) 

 

HIJ 

Je moet het erop aan laten komen. Maar als het er dan op aankomt ... 

 

(Hij legt de kettingzaag in de kartonnen doos terug, laat zijn hoofd hangen, poseert nog 

één keer voor de spiegel, loopt naar het (tweepersoons-)bed, pakt een daarop liggend 

boek, legt het op tafel neer, wendt zijn hoofd af, slaat het blind op een willekeurige plek 

open, zet, zonder te kijken, zijn vinger op een regel, leest, denkt na, schudt zijn hoofd en 

smijt het boek op het bed terug, teleurgesteld over het nietszeggende orakel. Hij loopt naar 

de koelkast, pakt een fles bier. Als hij die opent, klinken in de gang stappen. Hij stokt in 

zijn beweging. De stappen komen dichterbij. Hoge hakken. Plotseling in paniek zet hij het 

bier neer, pakt de kartonnen doos, gooit hem op de kast, terwijl er in het deurslot een 

sleutel wordt omgedraaid. Hij kijkt overal rond, alsof hij een schuilplaats zoekt. Tienden 

van seconden, voordat de deur opengaat, valt hem niets beters te binnen dan het licht uit te 

doen. Absolute duisternis. De deur wordt geopend. Hij schreeuwt.) 

 

HIJ 

Niet binnenkomen! 

 

ZIJ 

Wat is er dan aan de hand? 

 

HIJ 

Geen licht aandoen! 
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(Ze doet het licht aan, ziet hem in volledige Leatherface-uitrusting, begint te krijsen van 

schrik. Hij rent naar haar toe, tilt haar op, zij trappelt van angst en afgrijzen.) 

 

HIJ 

Ik ben het! Ik ben het! Stil! Doe je toch niets! Ik ben het! 

 

(Ze wordt maar langzaam kalmer. Hij streelt met de lompe handschoenen over haar haren. 

Weer wordt er tegen de muur gebonsd.) 

 

HIJ 

Ik ben het. Ik ben het toch maar. Heb toch gezegd, dat je niet binnen moest komen. Heb je 

gezegd, dat je het licht niet aan moest doen. Waarom doe je nooit, wat je wordt gezegd? 

Waarom niet? 

 

(Zij, helemaal overstuur, verbijsterd, krijgt geen woord over haar lippen. Hij schuift het 

leren masker half omhoog.) 

 

HIJ 

Wat doe jij hier? Waarom kun je niet opbellen, als je vroeger komt? Uitgerekend 

vandaag... 

 

(Ze barst in tranen uit, duwt hem van zich af, wankelt snikkend door de kamer.) 

 

HIJ 

Ik heb daarvan gedroomd. Van deze scène hier, laatst, een nachtmerrie. Huil toch niet! Is er 

wat gebeurd? Waarom ben je zo vroeg? 

 

ZIJ 

Ontslagen. 

 

HIJ 

Alweer? 

 

ZIJ 
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Kun je me zeggen, wat dit hier te betekenen heeft? 

HIJ 

Zo ging de nachtmerrie verder. Vraag- en antwoordspelletjes. Godverdomme! 

 

ZIJ (schreeuwt) 

Je hebt me aan het schrikken gemaakt! 

 

HIJ 

Net goed. Rent gewoon naar binnen, doet de deur open, doet het licht aan, God weet, wat 

er had kunnen gebeuren, zij heeft er schijt aan, luistert niet ... Gas. Bijvoorbeeld er had gas 

in de kamer kunnen zijn, we zouden allebei aan flarden zijn gescheurd, ze zouden ons in 

plastic zakken hebben moeten begraven. 

 

ZIJ 

Wat is dat op die schort? Is dat bloed? 

 

HIJ 

Hebben je weer ontslagen, omdat je hebt gezopen, ik ruik het tot hier. Hebben gelijk ook. 

Niets is walgelijker dan een bezopen serveerster. Paradox! Een perversiteit! Uitgerekend 

vandaag... 

 

ZIJ 

Is dat alles? Is dat alles, wat je tegen me zegt? 

 

HIJ 

Blijf hier, verdomme! Is al goed! Neem me niet kwalijk! Het is voor mij, is voor mij ... zo 

pijnlijk, maakt me razend. Vergeef me ieder woord. Jij had mij niet zo moeten zien. Het is 

niet voor jou. Is van mij. Van mij! Uitgerekend vandaag ... Dit is een weerzinwekkende 

situatie, we moeten nu proberen... 

 

ZIJ 

Wat is dat voor een masker? Doe het toch eindelijk af! Wat gebeurt hier? 

 

(Hij schuift het masker helemaal omhoog, draagt het als een muts.) 
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HIJ 

Je had het niet moeten zien. Het is de schuld van ons allebei. Het is niet ongedaan te 

maken, we moeten nu ons best doen... Als ik zeg, als ik brul, dat je niet naar binnen moet 

komen, waarom vertrouw je mij dan niet? Denk je, dat ik hier een meisje heb? Als ik zeg, 

dat je het licht niet aan moet doen, waarom duw je dan meteen daarna op de knop? 

Vertrouwen. Wat jij mist, heet vertrouwen. Daar is iedere verhouding op gebaseerd. Als ik 

zeg, dat je niet binnen moet komen, dan is het beslist goed voor je, niet binnen te komen, 

alleen al omdat ik het zeg, dat moet je begrijpen. Ik houd van je en alles wat ik zeg, is goed 

voor jou en als jij dat niet gelooft, krijgen we problemen, vermijdbare problemen, 

confrontaties... 

 

ZIJ 

Houd alsjeblieft je mond! 

 

HIJ 

Nee, ik ... 

 

ZIJ 

De hele dag was een grote strontzooi. Van het begin af aan. Ik kan niet meer. En dan sta jij 

daar met een schort vol bloed en stront, met een masker op je kop en praat over 

vertrouwen. Wie denk jij, dat je voor je hebt? 's Morgens, als ik opsta, stinkt er een zee van 

stront om mijn bed heen, en ik moet erin stappen, moet er doorheen waden, de hele dag en 

als ik thuiskom... (Ze pakt de fles bier en neemt een lange slok.) 

 

HIJ 

Hou op met drinken! 

 

ZIJ 

Ik drink, zolang ik er zin in heb! 

 

HIJ 

In de eerste plaats heb je het beloofd. In de tweede plaats is het het laatste. Begrijp je? Dat 

is zo'n karaktertrek van jou... Wat van mij is, is van jou. Maar godverdomme, je hoeft 
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alleen maar bier te kopen, of nee, je hoeft niet eens zelf te lopen, zeg gewoon, dat je door 

wilt gaan met drinken, dan ga ik wat voor je halen. Overdag! Begrijp je, het is niet nodig, 

dat het mijne altijd het jouwe is, vooral, als de winkels dicht zijn. Gisteren heb je gezegd, 

dat je vanaf vandaag niet meer drinkt, ik heb het je toch niet verboden, je hebt het 

vrijwillig besloten. Dus heb ik alleen maar bier voor mezelf gekocht, zodat er ook niet 

teveel in huis staat. Daar was allemaal goed over nagedacht! En nu zuip je driekwart van 

de fles in één teug leeg. Ach... Het spijt me, alles draait rond in mij, ik zou kunnen kotsen, 

ik zou kunnen huilen, werkelijk, ik heb zin om te huilen. Je had me zo niet moeten zien. 

Wat voor een indruk dat op jou moet maken... Terwijl - het is alleen maar een costumering, 

alleen maar een kostuum. Weet jij uit welke film dat komt? 

 

ZIJ 

Ik begrijp er niets van. Hij stelt mij vragen. Moeilijke raadsels. Ik moet ze oplossen. Hij 

vindt het pijnlijk. Hij misgunt mij het bier. 

 

HIJ 

Ja, ja... 

 

ZIJ 

Ik wil helemaal niets weten van jouw zaakjes! 

 

HIJ 

Goed... goed. 

 

ZIJ 

Je had de deur kunnen afsluiten! 

 

HIJ 

Ja. 

 

ZIJ 

Trek eindelijk die schort uit! Waarom heb je mij beetgepakt? Nu zitten er vlekken op mijn 

bloesje. Wat is dat voor een bloed? 
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HIJ 

Varkensbloed. Van de slager. Dat gaat er bij het wassen uit. 

ZIJ 

Ach? Dat gaat er bij het wassen uit? Zeg, wat heb jij in jouw kop? 

 

HIJ 

Ik probeer alleen maar rustig te zijn, verstandig. Scheld me niet uit, als het me niet 

helemaal lukt. Ik doe mijn best. Wij moeten nu proberen... Het spijt me. Ja, ik had de deur 

moeten afsluiten. Ik heb hem toch ook op slot gedaan, maar ik heb de sleutel er niet in 

laten zitten. Let op: om de situatie te vereenvoudigen, ben ik bereid, alle schuld op me te 

nemen, dan kun jij me vergeven, het is altijd heel mooi, als jij me iets vergeeft, daarmee 

zouden we dan achteraf alles een betekenis in de schoenen kunnen schuiven, onze 

verzoeningsscènes zijn de beste. Vind je niet? 

 

ZIJ 

Jij bent laf. Vlucht weg in je geklets, dat kun je, dat buit je uit, met mij gaat dat toch 

gemakkelijk, ik ga toch alleen maar serveren, breng het geld binnen, zodat jij jouw gelul 

kunt uitdenken, zo zit het in elkaar. Jij bent gewoon alleen maar laf... Zeg iets! 

 

HIJ 

Klopt. En ik geloof zonder meer, dat mannen veel dingen doen, alleen maar om hun 

vrouwen een reden te geven, hen te kunnen vergeven. Vergeving is iets goddelijks 

arrogants. 

 

ZIJ 

Klootzak! Zeg, wat heb jij in jouw kop? Borrelt daar alleen maar stront uit te voorschijn? 

Wie ben jij eigenlijk? Ik ben heel rustig, nu. Probeer je te begrijpen. Krabbel dan nou niet 

terug! De hele tijd klets je over vertrouwen. Leg het me uit! Als ik het begrijp, goed. 

Bovendien heb ik niet gezopen. Pas daarna, toen ze me hadden ontslagen, ik zweer het! En 

ik kon er niets aan doen. Dat interesseert jou helemaal niet, kan je geen reet schelen. 

 

HIJ 

Je zou het niet begrijpen. Daarvoor zou je eerst, bijvoorbeeld, de film moeten zien. Je moet 

vandaag de dag veel films zien, om de realiteit te begrijpen. De "Texas Chain Saw 
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Massacre". Maar jij zou die film helemaal niet willen zien, na het eerste kwartier zou je 

wegkijken, naar het plafond staren, zou je niet eens het gesproken woord verdragen, zou je 

de kamer uitlopen met een of ander excuus, het zou begrijpelijk zijn, je zou er langzaam 

aan gewend moeten raken, je zou een lange scholing nodig hebben, maar waarvoor? Alleen 

om mij te begrijpen? Dat zou geen reden zijn. Het zou erom gaan de wereld te zien, zoals 

ze is, te zien, wat daar buiten gebeurt. 

 

ZIJ 

Dat interesseert jou niet echt... 

 

HIJ 

Leersmoel. Leersmoel met de kettingzaag. Dat is een icoon van onze tijd, hangt aan de 

muren en beeldt af, beeldt vanuit de hoogte af en bekommert zich er niet om of de 

voorbijgangers oogkleppen dragen, dat zal hen niets helpen, geloof me, de wereld is 

walgelijk daar buiten... 

 

ZIJ 

Dat interesseert mij niet echt... 

 

HIJ 

Zie je? Maar in feite berust alles wat ik doe, daarop. 

 

ZIJ 

Ik ga iedere dag daar naar buiten, jij hangt hier rond en kliedert papier vol. Vertel mij niet, 

wat daar buiten aan de hand is. Van nu af aan zal het een en ander veranderen. Ik heb geen 

zin om morgen naar een nieuwe baan te zoeken. Basta. Kan me allemaal niets meer 

schelen. Ik neem vrij. Vier vakantie. Geef mij die vierhonderd! 

 

HIJ 

Wat voor een vierhonderd? 

 

ZIJ 

Die voor noodgevallen. Ik verklaar mezelf nu gewoon tot noodgeval. Ik heb, godbetert, 

recht daarop. En dan ga ik naar het pompstation en haal bier en als ik terug ben, heb je alle 
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tijd van de wereld om mij uit te leggen, wat jij noodzakelijk vindt. En als je niets 

noodzakelijk vindt, zul je zien, wat je daaraan hebt. 

HIJ 

Ik heb niet graag, dat je op dit tijdstip nog naar het pompstation gaat. Daar buiten zijn 

types... 

 

ZIJ 

Alsjeblieft! Jij bent ziek. 

 

HIJ 

Bovendien zijn die vierhonderd voor echte noodgevallen... 

 

ZIJ 

Dan ben ik een vals noodgeval, een vervalst noodgeval, mij een biet. Ik kan met mijn geld 

doen, wat ik wil. 

 

HIJ 

Overigens staat er een lezing aan te komen. In november. Met een percentage van de 

recette. 

 

ZIJ 

Je bent gewoon belachelijk. Waarom valt me dat pas vandaag op? 

 

HIJ 

Wees niet gemeen. Ik heb je toch helemaal niets gedaan. Wat verwijt jij me eigenlijk? 

 

ZIJ 

Later. Daar discussiëren we later over. Ik moet wat drinken. Dringend. 

 

HIJ 

Okay. Je hebt een slechte dag gehad, blijf zitten, maak het je gemakkelijk, ik ga naar het 

pompstation. 
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ZIJ 

Geen sprake van. Jij maakt mij verwijten, dat ik jouw bier opdrink, dus ga ik naar het 

pompstation en haal mijn eigen bier, zodat je niets te kankeren hebt, helemaal niets. 

HIJ 

Daar buiten dwalen monsters door de straten, ik laat je er niet uit, geen sprake van. 

 

ZIJ 

Wat is dat voor een gezeik? Ik kom iedere avond om half een thuis. Nu is het net elf uur 

geweest. 

 


