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KOERT Ik kan me mijn geboorte herinneren. 

OLGA  Kun je niet. 

KOERT Kan ik wel. 

OLGA  Zelfs ik kan me jouw geboorte niet herinneren. 

KOERT Jij was er ook niet bij. 

* 

OLGA  Ik heb het ergste al gehad: ik heb dat achter de rug. Ik denk daar nu 

nog een laatste keer over na zodat ik weet: het is voorbij. De eerste 

onredelijke eis wordt vergeten, de eenheid met het moedervlees. 

Daarna komen de vernederingen, daar bestaan foto's van: een 

zuigeling, een papschepsel. Op de een of andere lichaamsopening 

duwt de moeder haar tieten en uit alle andere komt het er tegelijkertijd 

uit soppen en spuiten. Tot aan je nek in plastic gewikkeld en bij je 

hals gaat het over in het slabbetje, dat hebben ze je omgehangen om je 

te vernederen, als een vlaggetje. En wanneer je brult, omdat je weg 

wilt uit die rotzooi, stoppen ze je nieuwe pap in de bek, totdat je er 

eindelijk in stikt en het eindelijk stil is. Dat is pas het begin. Ik heb dat 

allemaal achter de rug. 

* 

(Het gezin eet.) 

KOERT Is er iemand gewond? 

VADER Nee. Zijn jullie gewond? 

KOERT De plee zit helemaal onder het bloed. Dat ligt daar op de tegels en 

er heeft al iemand in gestaan met een ribbelschoen. 

VADER Ah. 

(Hij laat mes en vork vallen.) 

OLGA  Ik was het niet. 

KOERT Wat is het dan? 

VADER En wie heeft dat nu onder zijn schoenen? 

MOEDER Dat is van mij. 

KOERT Ben je ziek? Is ze ziek? 

MOEDER Dat is normaal. 

KOERT Ik vind daar niks normaal aan. 

MOEDER Dat moet je toch weten. 
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KOERT Wat moet ik? 

(De Vader trekt zijn servet uit zijn boord.) 

VADER Nu is het genoeg. Afgelopen met eten. We gaan het nu over  

hygiëne hebben. 

MOEDER We moeten het hem wel uitleggen, als hij het niet weet. 

KOERT Wat weet ik niet? 

VADER Als je het had weggehaald, hoefde hij nu niet van die domme vragen 

te stellen. 

KOERT Ik wil het al niet meer weten. 

OLGA  Vrouwen bloeden een keer in de maand, ik heb je dat al eens laten 

zien. Bij haar is dat net zo. 

MOEDER Houd jij je daar helemaal buiten. 

OLGA  Hij weet het wel. Is gewoon geschrokken. 

VADER Zou je niet dan? Je gaat naar de plee en daar zie je dan op de tegels, 

dat er een klein bloedbad heeft plaatsgevonden. 

KOERT Hou er nu over op. 

MOEDER (tegelijk tegen de Vader) 

Zeg dat niet zo. Dat gebeurt nu eenmaal. 

VADER Vinden wij dat mooi? Dacht jij, dat we dat mooi vinden? 

MOEDER (tegen Koert) 

Dat jij dat niet weet op jouw leeftijd. 

VADER Eigenlijk moet hij dat weten, in zo'n huishouden. 

KOERT Helemaal niks wil ik weten. 

(Hij staat op en gaat.) 

MOEDER Je moet nog eten. 

KOERT Hier moet ik helemaal niks meer. 

OLGA  Jullie zijn verschrikkelijk. 

(Ze loopt Koert achterna.) 

MOEDER Wat die weer hebben. 

VADER Haal het in ieder geval nu weg. 

* 
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KOERT Ik heb alles geprobeerd. Wasbenzine, stijfsel, terpentine, olie. Ik heb 

experimenten gedaan met salpeter, zwavel en suiker. Ik kan van één 

doosje lucifers een bom voor je bouwen. Er zijn duizend 

mogelijkheden. Alleen strak verpakt moet het zijn. Strak verpakt. 

* 

OLGA  Van het ergste ben ik af en alles wil ik vergeten. Op een dag wordt het 

helder in je hoofd en je lichaam wordt licht. Je kijkt niet meer van 

onder tegen hun kin aan, maar recht in hun gezicht. En als het geval 

zich voordoet dat je moet slaan, kun je gemakkelijk op die gezichten 

slaan. 

* 

(Koert aan het bed van Olga.) 

KOERT Olga. Nu heb ik het gedroomd. Heel duidelijk was dat met die 

geboorte. Ik heb gedroomd van een spookhuis, ik zit in het wagentje 

en plotseling schiet het in beweging en het dendert tegen een deur, die 

zwaait open, en alles wordt zwart, en overal om me heen lichten de 

gekleurde gloeilampen in de ogen van de spookpoppen op, die 

bewegen door van die motortjes, en het ruikt muf. Maar verder weet 

ik het niet meer. 

OLGA  Wat nou. Daar heb ik geen zin in. Ik slaap. 

KOERT Is dat nou de geboorte, of is het daarna, wacht eens even, wanneer het 

wagentje eruit komt denderen, en het weer licht is en ik helemaal 

verblind ben? 

OLGA  Je slaapt nog. Kom, ga hier liggen. 

(Koert gaat bij Olga liggen.) 

Je bent helemaal nat. 

KOERT Dat is het vruchtwater. Dat zeg ik de hele tijd. Jezus. Jij slaapt me hier 

wat af. 

OLGA  Hou nou op over die geboorte van jou. Dat is al lang geleden. Toen 

waren we allemaal nog mensen uit het stenen tijdperk. 

(Koert schrikt.) 

KOERT Jouw buik is zo zacht. 
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OLGA  Ja. 

(Koert huilt.) 

Je moet niet huilen, kleintje. Alle buiken zijn zacht. 

KOERT Ik ben het vergeten. Nu ben ik alles vergeten. 

OLGA  Dat is niet erg. Je geboorte mag je vergeten, daar heb je niets meer 

mee te maken. 

* 

MOEDER Wat ik je wilde zeggen. 

OLGA  Nee. 

MOEDER Binnenkort ben je dus een volwassen vrouw. 

OLGA  Mama. Ik wil dit gesprek niet voeren. 

MOEDER Maar ik wil dit gesprek voeren, dat is belangrijk voor mij als moeder 

dat ik dat tegen jou zeg, en voor jou als dochter is het nog 

belangrijker, dat je daar naar luistert. Ik zeg het maar één keer. Van 

vrouw tot vrouw. 

OLGA  Ik weet het. 

MOEDER De mannen willen in eerste instantie maar één ding. 

OLGA  Ja. Mij. 

MOEDER Wat? 

OLGA  Alle mannen willen alleen maar mij. Daarom is het oppassen 

geblazen, omdat de man, ik hoef hem maar aan te kijken, zijn broek 

laat zakken en me bespringt. Dat gaat sneller dan ik kan kijken. Ik heb 

dit gesprek al gevoerd. En wel met papa. 

MOEDER Zo. Maar ik zal je eens wat anders zeggen. In de eerste plaats ben je 

tamelijk mager en niet alle mannen zullen je willen. Maar wanneer je 

je laat bespringen, en ik hoop dat je je niets laat ontgaan, zo mager als 

jij bent, dan moet je voorbereid zijn. En daar is een gesprek voor 

nodig, van vrouw tot vrouw, omdat je anders met een kind blijft 

zitten, en daar is niemand mee gediend en dat kost veel geld en wel in 

dit geval ons. 

* 

(In de badkamer.) 

OLGA  Waarom kijk je zo? 

KOERT Ik kijk helemaal niet. 
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OLGA  Dat heb ik nieuw, dit hemd. 

KOERT Ja. 

OLGA  Dat is een stretch-hemd. Vind je het mooi? 

KOERT 'k Weet niet. 

OLGA  Waarom kijk je dan zo? 

KOERT Ik weet niet hoe dat komt. 

OLGA  Je moet je een keer scheren. 

KOERT Ik moet helemaal niks. 

OLGA  Je hebt haren op je gezicht. Midden in je gezicht groeien haren uit je 

kop. Kijk in de spiegel. 

KOERT Je ziet bijna niks. 

OLGA  Dit is een belangrijk moment. Ik zeep je baard in. 

KOERT Daar begin ik helemaal niet aan. En dan zo ruiken als pappa, nee. 

OLGA  Jij ruikt als Koert, maar dat ziet er ziek uit, zo'n harig gezicht. Die 

moeten er af, die haren, die zo langzaam naar buiten komen schuiven. 

Ga zitten. 

(Ze zet hem op een krukje en begint hem in te zepen.) 

KOERT Alleen voor deze ene keer. 

OLGA  Houd je mond stil, anders zeep ik je tong in. Waarom stond je me 

zo aan te kijken? 

KOERT Ik dacht dat ik niks mocht zeggen. 

OLGA  Klopt. Ik praat nu. Je keek omdat je het bijna voor elkaar hebt. Omdat 

je begonnen bent met denken waar zo'n vrouwenlichaam zoals ik dat 

nu heb, goed voor kan zijn. Dat daar namelijk iets zit, tussen jouw 

benen, stilzitten, wat je daar voor kunt gebruiken, wat nu pas ergens 

bruikbaar voor begint te zijn behalve voor pis in de pleepot spuiten, 

dat is een nieuw gevoel in jouw onderlijf. En ik heb dat veroorzaakt, 

omdat ik het nieuwe stretch-hemd heb aangetrokken, dat zit strak om 

mijn buik. Stil. Dat sprong in je oog en door je ogen door rechtstreeks 

in je lul. Dat is wat er gebeurde en daarom is het ook logisch dat ik als 

jouw zus nu over je heen sta gebogen en je baard van je gezicht 

scheer, dat is het begin van dat je nu een man wordt. 

KOERT Het schuim is opgedroogd. Je bent maar wat aan het krabben. 

OLGA  Je bent klaar. 
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* 

MOEDER Ben je weer wakker? 

VADER Hm. 

MOEDER Wat is er? 

VADER Niets. 

MOEDER Waarom zit je dan rechtop in bed en schijn je in mijn gezicht? 

VADER Ik heb liggen woelen. 

MOEDER Wil je niet een beetje met me vrijen? Daar word je rustig van. 

VADER Ik heb dit hier nog niet uitgelezen. 

MOEDER Ach. 

VADER Ik doe dat nu nog. Ik wil niets missen. Dat zal niet lang meer duren. 

MOEDER Lees dat morgen. 

VADER Morgen is te laat. Eigenlijk is het nu al te laat. 

MOEDER Waarom? 

VADER Het is al na twaalven. Het is al morgen. De datum klopt niet meer en 

buiten zijn ze al bezig om de krant van morgen te verkopen. In de 

café's weten ze al alles. Alleen ik lig hier in bed en moet doen, alsof 

het mij allemaal niets aangaat. 

MOEDER Wat is dan nu nog zo belangrijk, dat het je midden in de nacht nog wat 

aangaat? 

VADER Dagmar Es, negenentwintig. De prostitutie in gesleept en vermoord. 

De aard van de verwondingen wijst erop - 

MOEDER Wie wil dat weten, voor het inslapen? 

VADER Ik. Ik wil dat weten. 

MOEDER Jij bent weerzinwekkend. Ik zou geen oog dicht kunnen doen. 

VADER Ik volg dat al weken. Dagmar Es is al het derde slachtoffer. 

MOEDER Ik wil in ons bed niets over ene Dagmar Es horen. Hier. 

(Ze verscheurt de krant.) 

Nu zul je wat moeten missen. 

VADER Oh. Dat was erg onvoorzichtig van je. Een fout. 

(Hij verzamelt de stukken krant.) 

MOEDER Jij bent ziek. 

VADER Ik heb geen zin om vannacht ruzie met jou te maken. 

(Hij gaat weg met de stukken krant.) 
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MOEDER Hans. Hans? Wat doe je? 

VADER (van buiten) 

Ik lees de krant. 

* 

(Koert poetst zijn tanden, de Moeder kleedt zich uit en wast zich met een 

washandje. Koert spuugt uit.) 

MOEDER Wat is er? 

KOERT Ik zie dat niet graag. 

MOEDER Ik ben je moeder. 

KOERT Juist daarom. 

MOEDER Wij zijn een gezin. 

KOERT Jij misschien. Ik niet. 

MOEDER Stoort je dat. Dan kijk je toch de andere kant op. 

KOERT Ik kan ook de ander kant op kijken. Maar toch sta je naakt bij mij in 

de badkamer en heb je een washandje tussen je benen. 

MOEDER Ik was me, dat is normaal. 

KOERT Alles is normaal wat jij doet, jij kunt zeggen wat normaal is, jij bent 

de moeder. 

MOEDER Waarom stel je je zo aan. Ik doe je toch niets. 

KOERT Voor jou is het niet genoeg, dat je mijn moeder bent, je moet ook nog 

een vrouw zijn. 

* 

MOEDER Zijn geboorte: hij kwam met zijn linkervoet als eerste op de wereld, 

daarmee is hij naar buiten gestapt, maar met beide handen hield hij 

zich in mijn buik vastgeklauwd. Ik dacht hij gaat alles uit me 

scheuren, als ze hem uit me trekken. Ze brulden steeds weer in mijn 

oor, niet opgeven, geef het niet op, het kind, maar ik wist al niet meer 

welk kind. Toen ik hem zag, later, had hij zijn ogen dichtgeknepen en 

zijn mond ook. Ik wist dat hij niet sliep. De eerste dagen deed hij zijn 

ogen niet open. Ze hebben zijn oogleden opgetrokken en met een lamp 

in zijn pupillen geschenen. Toen keek hij alleen maar ijskoud in het 

licht en huilde niet. Dat heeft hij nog steeds. 

* 
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KOERT Ik wil met die hele zooi niets te maken hebben. 

OLGA  Maar je moet. Daar komt niemand omheen. Ik ook niet. 

KOERT Maar jij bent niet zo. Zo ziek. 

OLGA  Zo ziek zijn alleen die ouwelui. Maar wij worden ook zo, ooit. Daar 

kun je niks aan doen, iedereen wordt volwassen, ooit. 

KOERT Ik wil liever dood zijn of stomdronken. 

OLGA  In plaats van dat je blij bent. Het is niet zo erg. Kijk. 

(Ze steekt een hand in zijn broek.) 

KOERT Wat doe je? 

OLGA  Is dit erg? 

KOERT Nee. 

OLGA  Als je niet meer kunt staan, kun je hier tegenaan leunen. 

* 

(Vader leest de krant. Olga staart.) 

VADER Hier! Alweer! 

OLGA  Waarom schreeuw je zo? 

VADER Dit is ongelooflijk. Is dit niet ongelooflijk? 

OLGA  Weet ik niet. 

VADER Ze hebben er al weer eentje vermoord! 

OLGA  Hoe bedoel je, wie dan? 

VADER Olga. In deze stad worden prostituées vermoord. 

OLGA  Aha. 

VADER Word je daar niet bang van? Er lopen van die mannen rond, 's nachts, 

met messen en slapen met die vrouwen in een armzalige camper en na 

afloop snijden ze die open en graaien met hun vingers in de 

ingewanden. 

OLGA  Hm. 

VADER Word je daar niet bang van? 

OLGA  Ik ben geen prostituée. 

* 

OLGA  Waarom staar je zo? 

KOERT Niets. 

OLGA  Je bent alweer aan het denken. Dat zie ik. Er komt rook uit je 

hersenpan. 
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KOERT Ja, jij denkt gewoon niks meer, daar ben je op een bepaald moment 

mee opgehouden, nu ben je net zo slap geworden als zij. Die krijgen 

jou er nog onder. 

OLGA  Wat krijgen die eronder? Wat jij weer zit te leuteren. 

KOERT Die zijn iets met jou van plan. 

OLGA  En jij dan. Jij krijgt niets eronder en bent ook niets van plan. Jij zit 

daar maar en staart voor je uit, alsof er in die hoek wat te zien is. En, 

zie je wat? 

KOERT Jij bent er al aan gewend, daarom krijgen ze je er ook onder. Jij wordt 

net als zij, dat willen ze, dat is het doel, daar werken die aan. Daar 

werkten ze al aan, toen ze jou maakten. 

OLGA  En jij denkt, als je hier zit te koekeloeren en te denken, dan word je 

anders. 

KOERT Ik word niet zoals die. Nooit. 

* 

OLGA  Toen is dat begonnen, dat alles veel te langzaam werd. Alles duurde 

maar. Alles sleept zich dan voort en is zwaar. Alsof je er een uur voor 

nodig hebt om uit het raam te vallen. Voor een deel heb ik helemaal 

niets kunnen zien, zo langzaam keek ik. In mijn hoofd ging het net zo 

langzaam. Alle beelden drongen alleen maar van heel ver weg tot mijn 

hersens door. 

* 

OLGA  Jij alweer. 

KOERT Ja. 

OLGA  Ik wil slapen. 

KOERT Slapen bestaat niet meer. Wij moeten nu wakker zijn. We smelten 

samen en ontploffen hier over de rand van het matras. 

OLGA  Krijg je er nooit genoeg van? 

KOERT Genoeg bestaat ook niet meer. We moeten branden en onszelf 

helemaal verspillen. Ik wil me aan jou verpulveren. 

OLGA  Maar val daarna niet weer in slaap hier, anders zever je alweer mijn 

kussen onder. 

* 

 


