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I. 

PSST-PSST 

 

(Murdoch en Maggie komen op in een open auto. Ze verstoppen zich in de ondergrondse 

parkeergarage. Zucker komt op met een paraplu. Kijkt uit naar vijandelijke agenten, je 

kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Drukt op een knop en laat een stiletto uit de punt van zijn 

paraplu tevoorschijn springen. Doet de stiletto weer terug. - Murdoch komt tevoorschijn.) 

 

 

ZUCKER 

Brian? Brian! O, mijn God! U bent gekomen, U bent hier in onze oude pssst-pssst-garage, 

waar wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet, om de Goede Strijd tegen de Duistere 

Machten te strijden - 

MURDOCH 

O ja? 

ZUCKER 

En wij wonnen de oorlog. 

MURDOCH 

Welke oorlog? 

ZUCKER 

Ach, Brian, beste, ondoorgrondelijke Brian, zoals vanouds psst-psst - 

MURDOCH 

Zegt me niets. 

ZUCKER 

Het zoete dienstjargon voor al het conspiratieve. Zoals in psst-psst-ontmoeting, psst-psst-

ontbijt, psst-psst-appartement, psst-psst-copulatie, psst-psst-paraplu, - 

MURDOCH 

Nooit van gehoord. 

ZUCKER 

Hier is hij, herinnert U zich, U gaf hem aan mij, voor het geval dat, je kunt niet voorzichtig 

genoeg zijn, nadat die nazi-beulen in Istanbul hadden geprobeerd, mij van mijn 

ingewanden te ontdoen. (drukt op de knop, de stiletto springt tevoorschijn.) 
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MURDOCH 

Slechte manieren, die Nazi's. 

ZUCKER 

Brian, o Brian, neemt U mij niet kwalijk, ik ben mijn goede manieren vergeten, Majoor 

Murdoch, of zou ik zo vrij mogen zijn, U Brian te noemen? 

MURDOCH 

Probeert U maar. 

ZUCKER 

Omwille van de goede oude tijd, Brian; tenslotte stond U zelf mij toe, U zo te noemen, 

wanneer was dat, op de ochtend na de capitulatie van Frankrijk. Heinrich, zei U, Frankrijk 

is gevallen, knal! boem! bingo! Voortaan mag U mij Brian noemen. Brian! Maar, eerlijk 

gezegd, vond ik het prettiger U Majoor te noemen, Majoor Murdoch, H.P.O., C.S.O., V.C. 

MURDOCH 

Waar de EF-JU-CI-KEY hebt U het over? 

ZUCKER 

Over U, Majoor Murdoch. Over de Graaf van Oundle, Hoofdafdeling Psychologische 

Oorlogsvoering, Chef Subversieve Operaties. Victoria-Cross voor dapperheid de normale 

plichtsbetrachting te boven gaand in het aangezicht van de Duistere Machten, mijn held, o 

God, wat is het heerlijk U weer te zien. Mag ik U kussen? 

MURDOCH 

Ja. (Zucker doet het.) U hebt last van paradentose? 

ZUCKER 

Kostelijk, uw Britse allergie voor intimiteiten met ondergeschikten. Heel goed, First 

Lieutenant Sweet, geboren Zucker, meldt zich - 

MURDOCH (zingt "Sweet Georgia Brown") 

ZUCKER 

Sweet was de psst-psst-naam, die U mij verleende, om mijn vader toen in het bezette 

Europa dat onder het nazi-juk zuchtte, te beschermen. Zucker is sweet, zei U, dus zal uw 

nom-de-guerre Sweet zijn. En hier, precies op deze plaats, gaf U mij mijn eerste les in 

militair gedrag - (salueert, marcheert in het rond, brult bevelen als een sergeant-majoor.) 

Rechtsom, linksom, rechtsomkeert, tot uw orders, Majoor, plaats rust! Hoe gaat het met U? 

MURDOCH 

Koud. (neemt een slok uit een fles Scotch) 
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ZUCKER 

O, Brian! Helemaal de oude. Laconiek zoals vanouds en heerlijk ondoorgrondelijk! U bent 

helemaal niet veranderd - de dragonderssnor, die zo mannelijk als een struikgewas uw 

bovenlip siert, de duffle-coat, het tweed-kostuum, de samengeknepen puriteinse lippen. Ik 

zeg tegen dit moment «verweile doch, du bist so schön» - ben ik aan het dwepen geslagen? 

MURDOCH 

Behoorlijk onverdraaglijk. 

ZUCKER 

Fantastisch, uw Britse weerstand tegen continentale gevoelsuitbarstingen, maar, Brian, 

mijn hart loopt over. Ik geloof, dat ik moet huilen. 

MURDOCH 

Nee, toch. 

ZUCKER 

Laat U mij zwelgen, Brian. U was mijn held, bent het nog altijd, mijn halfgod, the best of 

Britain, de enige marxistische Peer of the Realm, laconiek, ondoorgrondelijk, ascetisch en 

toch zo buitengemeen sexy op die niet-neurotische Britse manier, waarmee U de dames aan 

hun kruis nagelde, en ah! die majesteitelijke zorgeloosheid, waarmee U de Scotch naar 

binnen giet! 

MURDOCH 

Ik ben alcoholist. Twee flessen per dag, anders ga ik beven. (drinkt) 

ZUCKER 

Dat gezuip heeft U nooit kunnen beletten, de Goede Strijd te winnen, als eerste Brit in de 

Führerbunker te pissen of het eerste het beste onderlijf te bestijgen, herinnert U zich 

Bombay? 

MURDOCH 

Nooit in Bombay geweest. 

ZUCKER 

O jawel, zijn we geweest, wij met z'n tweeën, op onze eerste psst-psst-missie, om de daar 

geïnterneerde Zuidslavische mokkels er van langs te geven en er achter te komen, wie van 

hen pro-Brits was, herinnert U zich Susie? 

MURDOCH 

Su-wie? 
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ZUCKER 

Kuiltjes in de wangen, weelderige boezem, gouden tand links boven. De koningin van het 

nachtclubcircuit tussen Zagreb en Nairobi, de in tweeën gezaagde dame, maar de onderste 

helft was, laat ik maar zeggen, zo sappig als een verse vijg. 

MURDOCH 

Kan me geen afgezaagde vijg herinneren. 

ZUCKER 

Maar, Brian, kunt U werkelijk vergeten zijn, hoe wij met zijn drieën in dat bordeel in 

Bombay samenhokten? Op een maandag sprong U met een fles Scotch en Susie in bed, 

dook pas een week later wankel ter been weer op en ik in mijn achterkamer, groen en geel 

van jaloezie vanwege het gekreun van Susie. Laconiek, ondoorgrondelijk, ascetisch 

misschien, maar beslist de beste prijsstier aan gene zijde van Suez, hoe gaat het met 

Virginia? 

MURDOCH 

Met wie? 

ZUCKER 

Uw vrouw. 

MURDOCH 

Dood. 

ZUCKER 

Oh, dat spijt me. 

MURDOCH 

Mij niet. 

ZUCKER 

Wat heeft haar gevloerd, kanker? 

MURDOCH 

Ik heb haar doodgeschoten. 

ZUCKER 

Nee toch. 

MURDOCH 

Met de dienstrevolver in haar weke delen. Er moeten nog stukken van haar aan de 

dakbalken kleven. 
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ZUCKER (glimlacht) 

En toen werd U op de elektrische stoel gegrild, medium rare. 

MURDOCH 

Ik werd vrijgesproken. Vanwege familie-omstandigheden. Ik had haar in bed met onze 

zoon Edward ontdekt. 

ZUCKER 

De volmaakte moeder, niet waar? 

MURDOCH 

Onze zoon pijpen leek me op de een of andere manier een grensoverschrijding van het 

volmaakte moederschap. 

ZUCKER 

Beste Brian, helemaal de oude. Meester in de Misleiding, genie in de verheimelijking, de 

meest fabuleuze fabeltjesverzinner sinds de Baron von Münchhausen. De oude psst-psst-

gewoonte, de waarheid te omzeilen door, zoals Churchill placht te zeggen, terminologische 

onnauwkeurigheid. 

MURDOCH 

Noemt U mij een leugenaar? 

ZUCKER 

Een beroepsziekte. Werkt U nog bij de H.P.O.? 

MURDOCH 

Nee. 

ZUCKER 

Gaat U de geheime achtergronden van het Ardennenoffensief publiceren? 

MURDOCH 

Nee. 

ZUCKER 

Ah, dan drukt U, teruggetrokken op Kasteel Oundle, een fles of een onderlijf tegen de 

borst? 

MURDOCH 

In feite woon ik in een sociale woning in de buurt van Cockfield, Sussex. 

ZUCKER 

Psst-psst, ongetwijfeld. 
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MURDOCH 

Ik ben daar psychiater in de provinciale inrichting voor seniele seksuele misdadigers. Die 

zich aan minderjarigen vergrijpen en dergelijke. 

ZUCKER 

U liegt. 

MURDOCH 

U wordt grof. 

ZUCKER 

Ah, een afkeurend geluid. 

MURDOCH 

Waarom hebt U mij hier laten komen? 

ZUCKER 

Ah, nu komen we tot de Kern van de Poedel, zoals Goethe zou zeggen. 

MURDOCH 

Nee, doen we niet, ik ga. 

ZUCKER 

Ik heb uw hulp nodig, Murdoch. 

MURDOCH 

Ik neem niets in borg en uitlenen doe ik ook niet. 

ZUCKER 

Om poen gaat het niet. Ik heb mijn inkomen bij de "Voice of Britain" in Wiesbaden. 

MURDOCH 

Waar gaat het dan om? 

ZUCKER 

Neemt U nog een slok, Majoor. 

MURDOCH 

Zegt U nooit tegen mij, wat of hoe ik iets moet doen. 

ZUCKER 

Er zou wat voor U in kunnen zitten. 

MURDOCH 

Hoeveel? 

ZUCKER 

10 % van mijn tantième. 
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MURDOCH 

Laten we zeggen, 20 %, en waarvoor? 

ZUCKER 

Men heeft mij gevraagd mijn memoires te schrijven. 

MURDOCH 

Hebt U die dan? 

ZUCKER 

U zult aangenaam verrast zijn. 

MURDOCH 

Wie heeft U gevraagd? 

ZUCKER 

Hotchkiss en Flau. De psst-psst-uitgeverij, weet U wel. 

MURDOCH 

Hoe luidt de titel van uw levensherinneringen? 

ZUCKER 

"Het verraad". 

MURDOCH 

Ah ja. 

ZUCKER 

Er bestaan in onze Goede Strijd tegen de Duistere Machten enkele betreurenswaardige 

lacunes. Ik vraag U, goed dan 20 %, mij te helpen die aan te vullen. 

MURDOCH 

Hoe bijvoorbeeld? 

ZUCKER 

Bijvoorbeeld liet U mij eerst met niets minder dan een onderzeeboot uit het bezette Europa 

smokkelen, naar het G.H.Q. in Cairo. Daar gaf U mij de opdracht met niets minder dan een 

parachute weer boven het bezette Europa naar beneden te springen, om ieder fascistenzwijn 

dat ik tegenkwam, van kant te maken, opdat ik door God, mijn vader en oh! in het 

bijzonder door een maagd, Margaret geheten, bemind zou worden. Kunt U zich Margaret 

herinneren? 

MURDOCH 

Nee. 
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ZUCKER 

U noemde haar Maggie. 

MURDOCH 

Nooit van gehoord. 

ZUCKER 

Ze was als een witte roos. Ik wil niet aan het dwepen slaan, maar ik hield bovenmatig veel 

van haar, ofschoon zij met U naar bed ging, terwijl ik tijdens de psst-psst-training in de 

woestijn aan het zweten was. Goed, toen heb ik gewoon geleerd, hoe je iemand doodschiet, 

doodsteekt, hoe je kelen afsnijdt, nekken omdraait, steeds in de hoop, dat de parachute op 

tijd opengaat, en waar bracht mij dat? Naar U, in een tweepersoonsbed van mahoniehout, 

in een éénkamer-psst-psst-appartement aan gene zijde van het Suez-kanaal. 

MURDOCH 

O ja. U was een onverbeterlijke prater in uw slaap. (doet het na) 

ZUCKER 

Nog eens zes maanden wachtte ik op mijn sprong in, alleen U weet waarin, terwijl U niets 

minder dan Mao's bijbel in het Chinees las. Hoe ik U daarom bewonderde niet alleen 

laconiek en ondoorgrondelijk te zijn, maar ook vloeiend Chinees te kunnen lezen, totdat ik 

op een nacht de dienst-psst-psst-regel schond. "Majoor Murdoch?" - "Ja?" - "Neemt U mij 

niet kwalijk, dat ik me met Voorzitter Mao bemoei, maar wanneer ga ik eindelijk 

springen?" - "Nooit", zei U. - "Nooit?", vroeg ik. "Nooit." - "Waarom niet?" - "Omdat", zei 

U en knipte het licht uit, "ik van U houd." - Ik huilde zes of zeven dankbare tranen ondanks 

mijn Kierkengaardse angst, dat U, Majoor Murdoch, laat U het mij decent formuleren, 

biseksueel zou kunnen blijken te zijn. Maar godzijdank heerste er rust in het psst-psst-bed, 

geen gefriemel onder de dekens, en ik kon het niet laten en kan het nog altijd niet laten mij 

af te vragen, waarom U het toeliet U van uw onverbiddelijke besluit de oorlog te winnen, 

door persoonlijke gevoelens voor een zekere Henry Zucker af te laten brengen? 

MURDOCH 

Waarom? 

ZUCKER 

Waarom. 
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MURDOCH 

Ik heb niet van U gehouden, daarom. Integendeel, ik heb U vanaf de dag dat wij elkaar 

leerden kennen, verafschuwd - uw plakkerige anglofilie, uw ononderbroken stroom van 

onnozele schoolwijsheden. Ik schrapte uw psst-psst-sprong, omdat ik U niet vertrouwde. 

ZUCKER (verbijsterd) 

Niet? 

MURDOCH 

Die psst-psst-sprongen eindigden vaak in een catastrofe. Zoals in het geval van Susie, U 

herinnert zich Susie - kuiltjes, boezem, gouden tand links boven. Ik had haar voor het 

Burgenland ingedeeld, de wind draaide, ze landde midden in de poesta, werd gearresteerd, 

ze werd in de mangel genomen, ze sloeg niet door, ze verbrandden haar tieten met een 

snijbrander, ze sloeg nog altijd niet door, ze lieten een zuurbad voor haar vollopen, toen 

sprong ze uit het raam. Ik geloof, dat U was doorgeslagen in plaats van te springen. 

ZUCKER (zwaait met zijn paraplu) 

Ik zou niet uit het raam zijn gesprongen. 

MURDOCH 

Maar was doorgeslagen. 

ZUCKER 

Misschien. 

MURDOCH 

Verder nog iets? 

ZUCKER 

Ja, die tijd in Istanbul, toen ze mij voor God aanzagen. 

MURDOCH 

Echt waar! 

ZUCKER 

Zeven verdomde dagen. 

MURDOCH 

Wat vleiend. 

ZUCKER 

Voor wie? 


