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SCHEFFLER  Excelsior is het beste hotel van de stad, het ligt fantastisch, vraag 

om een kamer op het zuiden, het uitzicht op de Alpen is 

adembenemend, trek 's ochtends een paar baantjes in het 

zwembad, anders wordt u vet, het ontbijtbuffet is copieus, de 

serveersters hebben gezichten als opgejaagde hertjes. U zult zien, 

u wilt niet meer weg als u er eenmaal bent. 

 

LETTE  Ging dat net over Brig? 

 

KARLMANN  Ja. 

 

LETTE  Gaat u er ook heen? 

 

KARLMANN  Ik – ja, ik ga erheen. Ik heb zojuist de brochure gekregen. 

 

LETTE  Weet u zeker dat die niet voor mij was? 

 

KARLMANN  Ja, hier, mijn naam. 

 

LETTE  U hebt die gekregen? Ik niet. Ik ga meteen in de postkamer 

vragen. 

 

KARLMANN  Ik denk niet dat die u kunnen helpen. 

 

LETTE  Hoe gaat u ernaar toe? Ik kan u wel meenemen in de auto. 

 

KARLMANN  Ik neem het vliegtuig. 

 

LETTE  Het vliegtuig? Kunt u zich dat permitteren? 

 

KARLMANN  Dat betaalt de organisatie. 

 

LETTE  Uw vliegtuig? 

 

KARLMANN  Ja. En op het vliegveld word ik afgehaald. 

 

LETTE  Dat heb ik nog nooit meegemaakt, ik moet met de auto en 

u gaat met het vliegtuig? 

 

KARLMANN  Ik kreeg de tickets al een paar weken geleden toegestuurd. 

 

LETTE  Een paar weken geleden al? Ik heb nog niets ontvangen. 

 

KARLMANN  Tja. 

 

LETTE  Wat hebt u eigenlijk op dat congres te zoeken? 

 

KARLMANN  Nou ja, als ik eerlijk ben – 

 

 



marius von mayenburg – de weerzinwekkende 3 

LETTE  Natuurlijk, u hebt goed voorbereidend werk gedaan, ik begrijp 

dat u het succes wilt meebeleven, een beetje netwerken – 

 

KARLMANN  Nee, eerlijk gezegd – 

 

LETTE  Ik vraag me alleen af waarom die daar zoveel geld voor over 

hebben om u beneden in de zaal te laten zitten om naar een 

presentatie te luisteren die u allang kent. 

 

KARLMANN  Nee, meneer Lette, daar vergist u zich in. 

 

LETTE  Wat? 

 

KARLMANN  Ik zal niet beneden zitten. Ik sta boven en geef de presentatie. 

 

LETTE  U? 

 

KARLMANN  Ja. 

 

LETTE  Neenee, dan heeft u iets verkeerd begrepen. Daarboven sta ik – 

 

KARLMANN  Nee. 

 

LETTE  En geef de presentatie. 

 

KARLMANN  Nee. 

 

LETTE  En dat is ook logisch, want de stekker heb ik ontwikkeld, 

ik heb de zekeringpal tegen vonkoverslag uitgevonden, dankzij 

mij heeft Scheffler het patent kunnen aanmelden, natuurlijk 

introduceer ik de 2CK, ik ben het brein achter dit project. U bent 

mijn assistent, ik ben competent, u niet, ik houd de presentatie en 

u zit beneden en luistert. 

 

KARLMANN  Nee. 

 

LETTE  Hoort u eens, meneer Karlmann, ik wil u niet van uw mooie 

illusies beroven, u heeft zich er vast al erg op verheugd, maar dit 

berust op een misverstand. Ik gun u uw fantasieën, maar dit moet 

natuurlijk nu opgehelderd worden, anders vliegt u straks echt naar 

dat congres en dat zou bespottelijk zijn. 

 

KARLMANN  U hebt de baas net zelf gehoord. 

 

LETTE  Dat is inderdaad vreemd. 

 

KARLMANN  Praat met hem, hij heeft dat allemaal zo geregeld. 

 

LETTE  Scheffler? 
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KARLMANN  Ja. 

 

LETTE  Dat kan niet, Scheffler weet dat ik het project heb geleid, 

hij weet dat u maar een kleine schroevenaandraaier bent, verder 

niets, hij zou iemand als u nooit zo’n opdracht toevertrouwen, u 

hebt niet eens een diploma, jonge collega, dat doet hij niet. 

 

KARLMANN  Maar heeft hij wel. 

 

LETTE  O ja? 

 

KARLMANN  Ja. 

 

LETTE  Wat hebt u hem verteld? 

 

KARLMANN  Niets. 

 

LETTE  U hebt me achter mijn rug om zwart gemaakt. 

 

KARLMANN  Nee, heb ik niet, hij weet dat u het project hebt geleid, hij weet 

dat ik maar een kleine schroevenaandraaier ben. 

 

LETTE  Maar waarom – 

 

KARLMANN  Hij is uit zichzelf naar me toe gekomen. 

 

LETTE  Dan heeft hij u ook gezegd, waarom opeens u en niet ik – 

 

KARLMANN  Hij heeft een toespeling gemaakt. 

 

LETTE  Wat? 

 

KARLMANN  Gaat u alstublieft zelf met hem praten. 

 

LETTE  Wat voor toespeling heeft hij gemaakt? 

 

KARLMANN  Dat zeg ik niet. 

 

LETTE  “Hij heeft een toespeling gemaakt.” Dat moet een misverstand 

zijn. 

 

KARLMANN  Misschien – 

 

LETTE  Waarom hebt u daar niets van verteld? 

 

KARLMANN  Ik heb veel respect voor u, ik bewonder uw deskundigheid, 

ik wilde niet – 

 

LETTE  Wat? 
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KARLMANN  Ik wilde u niet krenken. 

 

LETTE  Nou nog mooier. Ik loop hier rond, ik sta met u in het 

laboratorium, we eten samen onze boterhammen, drinken uit 

dezelfde thermosfles en u wilt me niet krenken. 

 

KARLMANN  Ik wist niet hoe – 

 

LETTE  U stelt me teleur. Meneer Scheffler. Ik moet met u praten, 

meneer Scheffler. 

 

SCHEFFLER  Ik schil net een appel. 

 

LETTE  Waarom gaat Karlmann naar dat congres? 

 

SCHEFFLER  Waarom u niet, ik weet het, ik weet het. Meneer Karlmann, als u 

ons even alleen wilt laten, dit wordt een gesprek onder vier ogen. 

(Tegen Lette.) Wilt u ook een partje? Ik weet precies hoe u zich 

voelt, maar wat had u dan verwacht? 

 

LETTE  Wat ik verwacht had? 

 

SCHEFFLER  Ja, zegt u dat eens. 

 

LETTE  Dat ik naar dat congres ga en onze krachtstroomstekker 

presenteer. En niet die prutser. 

 

SCHEFFLER  Hoe stelt u zich dat voor? Hoe zou dat moeten gaan? 

 

LETTE  Heel simpel, een paar dia’s, grafieken, animaties, ik heb zoiets 

al eens gezien, ik weet hoe dat gaat. 

 

SCHEFFLER  Maar waarom denkt u dat we dat doen? Dat belachelijke congres 

en al die onzin. 

 

LETTE  Zodat de mensen zien dat we goed werk hebben geleverd, zodat 

ze ons product leren kennen. 

 

SCHEFFLER  Zodat ze het kopen. 

 

LETTE  Ja, voor mijn part, kopen. 

 

SCHEFFLER  Kopen, kopen, kopen, niet voor mijn part. 

 

LETTE  Ja en? 

 

SCHEFFLER  Kopen. 

 

LETTE  Ja, dat klopt. 
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SCHEFFLER  U zou daar de krachtstroomstekker moeten verkopen. 

 

LETTE  Dan verkoop ik hem toch. 

 

SCHEFFLER  U meent dat werkelijk serieus. 

 

LETTE  Waarom niet? 

 

SCHEFFLER  U zou toch moeten weten – 

 

LETTE  Wat? 

 

SCHEFFLER  U moet toch weten – 

 

LETTE  Wat moet ik weten? 

 

SCHEFFLER  Dat dat volstrekt onmogelijk is. 

 

LETTE  Aha. Waarom? 

 

SCHEFFLER  U weet niet –? 

 

LETTE  Nee, wat dan? 

 

SCHEFFLER  Heeft niemand dat ooit tegen u gezegd? 

 

LETTE  Ik heb geen idee. 

 

SCHEFFLER  Het kan toch niet zo zijn dat ik weer met zoiets word opgezadeld. 

 

LETTE  Wat? 

 

SCHEFFLER  Dat ik nu degene moet zijn die u dat zegt. 

 

LETTE  Wat? 

 

SCHEFFLER  Vroeger dacht ik, als baas, je hebt iemand in je voorkamer, 

een secretaresse of zoiets, die doet dat, die neemt mijn 

telefoontjes aan, die vangt mijn post op en handelt die af, ik dacht, 

ik ben de baas, zodat de anderen het werk doen en ik me op het 

wezenlijke concentreer. Ik plaats daarvan zit ik nu met u. 

 

LETTE  Ik ben bang dat ik u niet begrijp. 

 

SCHEFFLER  Maar misschien is dat juist het wezenlijke. 

 

LETTE  Wat? 
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SCHEFFLER  Dat van alle mensen uitgerekend ik u moet zeggen dat uw gezicht 

niet kan. Dat ik de verantwoordelijkheid op me neem en vandaag 

iets doe wat werkelijk diepe sporen zal achterlaten. Misschien kan 

niemand anders dat, behalve een baas. 

 

LETTE  Mijn gezicht? 

 

SCHEFFLER  Heeft dat nog nooit iemand tegen u gezegd? 

 

LETTE  Nee. 

 

SCHEFFLER  U hebt toch een vrouw. 

 

LETTE  Wacht even, ik begrijp niet – 

 

SCHEFFLER  Uw neus staat ons niet aan, als u tegen een grapje kunt. Kunt u 

niet? Nou ja, kan ik begrijpen. U kunt met dat gezicht niets 

verkopen. 

 

LETTE  Wat voor gezicht? 

 

SCHEFFLER  Wilt u nu een partje? Nee? 

 

LETTE  Wat is er met mijn gezicht? 

 

SCHEFFLER  Leeft uw moeder nog? 

 

LETTE  Wat heeft mijn moeder hiermee te maken? 

 

SCHEFFLER  Misschien kan die u uitleggen waar dat vandaan komt. 

 

LETTE  Mijn moeder kan helemaal niets uitleggen. 

 

SCHEFFLER  Of uw vrouw, die heeft u tenslotte uitgezocht. Praat met haar, 

ik ga vandaag vroeger naar huis. Dit gesprek met u heeft me erg 

aangegrepen. Trek nou niet zo’n gezicht. 

 

LETTE  Wat voor gezicht? 

 

FANNY  Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. 

 

LETTE  Echt niet? 

 

FANNY  Nee. 

 

LETTE  Kijk me aan. 

 

FANNY  Ja. 

 

LETTE  Waar kijk je naar? 
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FANNY  Je ogen. 

 

LETTE  Nee. 

 

FANNY  Jawel. 

 

LETTE  Je kijkt alleen naar mijn linkeroog. 

 

FANNY  Ja? 

 

LETTE  Kijk eens naar mijn gezicht. 

 

FANNY  Zoals nu? 

 

LETTE  Niet naar het oog. 

 

FANNY  Zo? 

 

LETTE  Nee. Naar mijn gezicht. Naar allebei mijn ogen. Dat heb je nog 

nooit gedaan. 

 

FANNY  Wat? 

 

LETTE  Je hebt altijd alleen maar naar mijn linkeroog gekeken. Waarom? 

 

FANNY  Ik weet niet – 

 

LETTE  Ik wil dat nu weten. 

 

FANNY  Maar ik houd van je. 

 

LETTE  Dat is heel lief, maar waarom kijk je niet naar mijn gezicht? 

 

FANNY  Het is toch goed nu. 

 

LETTE  Het is helemaal niet goed. Ik hoor vandaag voor het eerst dat er 

iets is met mijn gezicht. Weet jij dat al langer? 

 

FANNY  Lette. 

 

LETTE  Jij weet het dus ook. 

 

FANNY  Daar heb ik al heel lang niet meer aan gedacht. 

 

LETTE  Waaraan? 

 

FANNY  Helemaal in het begin, toen we elkaar leerden kennen, had ik een 

tijdje iets van – 

 

LETTE  Van wat? 



marius von mayenburg – de weerzinwekkende 9 

FANNY  Van irritatie. 

 

LETTE  Je was geïrriteerd? 

 

FANNY  Ja. 

 

LETTE  Door mijn gezicht? 

 

FANNY  Ja, maar dat hield heel snel op. 

 

LETTE  Omdat je je aangewend hebt alleen naar het linkeroog te kijken. 

 

FANNY  Misschien, ik heb dat niet bewust gedaan. 

 

LETTE  Maar je weet nog van die irritatie. 

 

FANNY  Zoiets vergeet je niet. 

 

LETTE  Wat? 

 

FANNY  Lieverd – 

 

LETTE  Wat? 

 

FANNY  Ik dacht dat je het wist. Ik heb altijd bewonderd hoe zelfverzekerd 

je ermee omgaat. 

 

LETTE  Waarmee? 

 

FANNY  Met dat je ongelooflijk weerzinwekkend lelijk bent. 

 

LETTE  O. 

 

FANNY  Ik wilde je geen pijn doen. 

 

LETTE  Weerzinwekkend lelijk. 

 

FANNY  Ik zou er nooit iets over hebben gezegd, omdat je zo’n waardevol 

mens bent. 

 

LETTE  Je vindt me lelijk? 

 

FANNY  Als mens ben je heel mooi – 

 

LETTE  Maar – 

 

FANNY  Maar je gezicht is helaas heel erg lelijk. 

 

LETTE  En dat had je niet anders kunnen zeggen? 
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FANNY  Nee. 

 

LETTE  Dan dat je me weerzinwekkend lelijk vindt. 

 

FANNY  Het is niet dat ik je weerzinwekkend lelijk vind. 

 

LETTE  Maar? 

 

FANNY  Het is geen kwestie van wat ik vind of niet vind. 

 

LETTE  Maar? 

 

FANNY  Je bent lelijk. Dat is een feit. Geen mens zal iets anders 

denken als hij je ziet. Ik begrijp absoluut niet dat je dat niet weet. 

 

LETTE  Hoe dan, als niemand mij dat zegt? 

 

FANNY  Omdat het zo overduidelijk is. 

 

LETTE  Goed. Dan zie ik er misschien niet zo fantastisch uit. Maar dat ik 

daarom niet naar dat congres in Brig mag, dat is absurd. 

 

(Fanny zegt niets.) 

 

Of vind je dat niet absurd? 

 

FANNY  Nou ja – 

 

LETTE  Wat? 

 

FANNY  Ik begrijp het wel. Toen je zei dat jij je stekker zelf wilt 

presenteren, was ik tamelijk verbaasd. Ik dacht, hm, dat is 

moedig. 

 

LETTE  Moedig? 

 

FANNY  Dat ze jou dat laten doen. Dan moeten ze er tamelijk zeker van 

zijn dat jouw krachtstroomstekker een sensatie is. 

 

LETTE  De krachtstroomstekker is een sensatie, maar toch laten ze mij de 

presentatie niet geven. 

 

FANNY  Dat ligt niet aan de stekker, dat komt omdat jouw gezicht 

zo catastrofaal is dat je daarmee niets kunt verkopen, maakt niet 

uit hoe groot de sensatie is. 

 


