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Personen 
 

De vrouw van over de zeventig 

De man onder de gloeilamp 

De vrouw van rond de dertig 

De man uit de andere stad 

De vrouw en de man uit Rusland 

De man met het vergrootglas 

De vrouw in nachthemd en de man op de rand van het bed 

Twee dansers vlak voor hun reis naar huis 

De vrouw met de krant 

De twee onderhoudsmonteurs 

De ex-vriend van de vrouw van rond de dertig 

Drie nonnen 

De zich voortdurend veranderende vrouw 

De roodharige vrouw 

De vrouw en de man uit de bar 

De man met de sterrenkaart 

De man in het schilderij 

Philip 

Suzanne 

Het organisme 

Isabel 

George 

De vrouw 

De politieagent 

De andere politieagent 

De Krekel 

De man met het manuscript 

De man met de manchetknopen 

De wachtende man 

De jager 

Een dunne man 

De vrouw van de man onder de gloeilamp 
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1. 

 

DE VROUW VAN OVER DE ZEVENTIG 

Ik heb me vandaag bij het aankleden per ongeluk naakt gezien. Dat was 

walgelijk. Als een spons. Gewoonlijk doe ik in dit soort hotels het licht 

in de badkamer helemaal niet aan. Ik doe alles in het donker, ik douche 

me zelfs in het donker, zodat ik mezelf niet hoef te zien. Mijn lippen 

stift ik dan met een kleine spiegel op de rand van het bed, in het 

daglicht. 

 

 

2. 

 

Iemand doet de deur open, licht valt vanuit de gang naar binnen. Een man 

komt de kamer in, zijn silhouet in het tegenlicht, hij zoekt het lichtknopje en 

vindt het. De plafondlamp en de twee kleine lampen aan weerszijden van het 

tweepersoonsbed gaan aan. Hij zet zijn bagage naast de deur en loopt de 

kamer door om naar de badkamer te gaan. 

Opeens brandt precies boven zijn hoofd met een droge knal de gloeilamp van 

de plafondlamp door. 

De man schrikt. Hij schrikt zo erg dat zijn hart een slag overslaat. Hij trekt 

zijn schouders op en houdt zijn handen voor zijn gezicht, alsof hij een klap 

verwacht. Hij blijft lang zo staan. Te lang. Hij schrok op een manier, alsof 

hem ooit iets verschrikkelijks is overkomen wat hij nooit meer heeft kunnen 

vergeten en waarvoor hij nog steeds, tientallen jaren later, vreselijk bang is. 

 

 

3. 

 

Een vrouw van rond de dertig zit op de rand van een tweepersoonsbed. Aan 

weerszijden van het bed branden de twee lampen op de nachtkastjes, de 

plafondlamp is uit. Naast de vrouw een man in lange broek en onderhemd, 

zonder schoenen. Zij heeft alleen nog haar ondergoed aan. Ze staat op het 

punt haar vriend te bedriegen – voor de eerste keer in de elf jaar dat ze nu met 

hem samen leeft. De vrouw van rond de dertig en haar vriend waren al op het 

einde van hun middelbare schooltijd een paar, sinds acht jaar wonen ze 

samen. Allebei hebben ze intussen de eerste successen op hun werk behaald. 

Ze hebben geen kinderen, nog niet. 
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Ze wonen in een mooi 4-kamerappartement dat ze uit eigen middelen zonder 

kosten noch moeite te sparen hebben gerenoveerd. Als tegenprestatie heeft de 

eigenaar hun de woning tegen buitengewoon gunstige voorwaarden verhuurd. 

Het gaat ze goed. Toch vraagt ze zich af of ze in de laatste elf jaar van haar 

leven niet iets is misgelopen. Ze vraagt zich af of ze eerder kinderen had 

moeten krijgen, of het dat is wat ze mist – maar ze weet het niet zeker. 

Eigenlijk niet. Of wel? In al die jaren heeft ze haar vriend nooit bedrogen en 

ze vermoedt dat hij dat ook nooit heeft gedaan. Feitelijk acht ze hem nog 

minder in staat bedrog te plegen dan zichzelf. 

Wanneer zij en haar vriend een paar dagen van elkaar gescheiden zijn, 

beginnen ze elkaar brieven te schrijven, nog altijd, en dan denkt ze dat ze van 

hem houdt. De man naast wie ze nu op de rand van het bed zit, heeft zich 

langzamer uitgekleed dan zij. Hij is ouder dan zij. Hij zit naast haar zonder 

haar aan te raken. Hij is een kennis, een collega uit een andere stad die ze 

vandaag op een jaarvergadering voor de vierde keer in vier jaar is 

tegengekomen zonder in de tussentijd contact te hebben gehad. Ze voelt zich 

niet bijzonder tot hem aangetrokken, maar al bij hun allereerste ontmoeting 

vier jaar geleden had ze gedacht dat wanneer ze haar vriend ooit zou 

bedriegen, ze het met een man zoals hij zou doen. Ze is nerveus, onzeker, ze 

vraagt zich af of ze zich niet te snel heeft uitgekleed. 

 

DE VROUW VAN ROND DE DERTIG 

Ik – ik heb zoiets nog nooit gedaan. Ik bedoel – ik bedoel, sinds ik met 

hem samen ben, en we zijn al zo lang samen, al elf jaar, maar zoiets heb 

ik nog nooit gedaan. 

 

 

4. 

 

Ze zijn allebei rond de vijftig. Ze zijn allebei corpulent, zij is zwaarlijviger 

dan hij. Ze zijn net van een feestje, een zakendiner, teruggekomen. Een 

informele ontmoeting met handelspartners om de zaken te stimuleren, om 

contacten te verstevigen. Het paar komt uit Rusland. De handel met Rusland 

loopt niet slecht, ze hebben de afgelopen jaren heel veel geld verdiend. Zij 

draagt een geruit mantelpakje en dure juwelen, oorbellen, die ze nu uitdoet, 

terwijl hij in de badkamer voor de wasbak staat. De deur naar de badkamer 

staat open. 
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DE VROUW IN HET RUSSISCH 

Zeg eens – 

DE VROUW IN HET DUITS VERTAALD 

Zeg eens – 

DE VROUW IN HET RUSSISCH 

Die doen allemaal heel aardig tegen ons, maar eigenlijk … 

DE VROUW IN HET DUITS 

Die doen allemaal heel aardig tegen ons, maar eigenlijk … 

DE MAN IN HET RUSSISCH 

Hm? 

DE MAN IN HET DUITS 

Hm? 

DE VROUW IN HET RUSSISCH 

… eigenlijk kunnen die ons toch niet uitstaan. 

DE VROUW IN HET DUITS 

… eigenlijk kunnen die ons toch niet uitstaan. 

 

 

5. 

 

DE MAN MET VERGROOTGLAS 

Een smalle, langgerekte, kleine kever. Donkerbruin. Komt bij 

schemering tevoorschijn, vermoedelijk uit de bomen of uit de bodem. 

Geen grote vlieger, lijkt eerder onbeholpen. Maar mensen trekken hem 

aan, hij zoekt blijkbaar contact met de menselijke huid. Op zich is de 

kever onschadelijk, maar wanneer hij in paniek raakt, wanneer hij 

bijvoorbeeld per ongeluk in de holte van de elleboog beklemd raakt, 

scheidt hij een bijtende vloeistof af die de menselijke huid verbrandt. 

Binnen een paar minuten ontstaan grote blaren op de huid die 

openspringen. De open, etterende plekken zijn uitgesproken pijnlijk en 

genezen maar heel langzaam. 

Het probleem is: vijf jaar geleden kwam deze kever hier nog niet voor. 

Entomologen gaan ervan uit dat de kever verder uitsluitend in bepaalde 

gebieden in Australië voorkomt. 

De vraag is hoe het de kever desalniettemin lukt onder de huidige 

klimatologische omstandigheden te overleven. 

Feitelijk zijn daar maar twee mogelijke antwoorden op: 

ofwel ons klimaat is veranderd, waarmee de kever een voorbode van de 

globale opwarming van het klimaat is – 
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ofwel de kever is veranderd, waarmee de kever een genetische mutatie 

is. 

Maar hoe ontstaat zo'n mutatie en langs welke weg zou zo'n mutatie 

hier beland zijn? 

Plotseling was die kever er en sindsdien komt hij ieder jaar eind juli 

terug. En ieder jaar worden het er meer. Ook harde winters veranderen 

niets aan deze van jaar tot jaar toenemende populatie van de kever. Hij 

wordt twee weken lang een plaag. In de schemering vliegt hij de 

mensen in de hals, ook in de ogen. Vooral kinderen lijden er onder. Met 

de komst van de heftige zomeronweren midden augustus is alles 

voorbij. De kever is plotseling spoorloos verdwenen en duikt pas twaalf 

maanden later weer op. Uit het niets. 

 

 

6. 

 

DE VROUW 

De gloeilamp is kapot. 

DE MAN 

Hm? 

DE VROUW 

De plafondlamp, de lamp aan het plafond, die werkt niet. 

DE MAN 

O ja? Laat eens zien. 

DE VROUW 

Hoe bedoel je "Laat eens zien". 

Hij staat op, loopt blootsvoets naar een kleine tafel tegen de muur en pakt de 

erbij behorende stoel. Hij zet de stoel onder de lamp, gaat erop staan, grijpt in 

de lamp en draait de gloeilamp uit de fitting. Dan stapt hij van de stoel af en 

zet hem weg. 

Het is een zwaargebouwde man, niet vet, maar massief. Hij gaat op de rand 

van het bed zitten, houdt de gloeilamp tegen zijn oor en schudt hem. 

DE MAN 

Inderdaad. 

DE VROUW 

Nee maar. 

Ze staat op, loopt de badkamer in, begint haar tanden te poetsen. 

Hij zit daar en bekijkt de gloeilamp. 

DE MAN 

Waar zou dit ding vandaan komen – 
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DE VROUW 

Staat dat er niet op? 

DE MAN 

Nee, ik bedoel – dit perfecte ding dat - dat uit zoveel onderdelen 

bestaat, uit zoveel afzonderlijke elementen die misschien van overal ter 

wereld vandaan komen. Dit vliesdunne glas, die fijne draad binnenin, 

het metaal van de fitting – ik bedoel de hele weg die deze ene 

gloeilamp – van hoe ver die kwam. Van hoe ver wij zijn gekomen. En 

het ding geeft licht. 

DE VROUW 

Of niet. 

Zij komt de badkamer uit en gaat naast de man op het bed liggen en begint in 

een boek of een tijdschrift te bladeren. Ze heeft een beige nachthemd aan. Zij 

is zoals hij, ze is massief, maar niet vet. Ze maakt misschien een ordinaire 

indruk, maar in feite is ze gewoon praktisch. 

DE MAN 

En die stroom. Denk eens aan de stroom die hem laat branden. Die 

komt uit een centrale, ergens ver weg van hier. Misschien uit een 

atoomcentrale. Met uranium. En het uranium komt uit Afrika. Of uit 

Rusland. Daar heeft iemand het uit de aarde gehaald. Zodat dit ding 

licht geeft. En nu is het kapot. 

Ze leest verder. 

Interesseert jou dat niet? Hm? Interesseert je niet. 

 

 

7. 

 

Hij is wat ouder dan zij. Hij staat naast haar, zonder haar aan te raken. De 

blonde vrouw zit op de rand van het bed en draagt alleen nog haar ondergoed, 

terwijl hij nog zijn lange broek en onderhemd aan heeft. 

Hij kent haar nauwelijks, hij heeft haar vandaag voor de vierde keer in vier 

jaar ontmoet. Hij komt uit een andere stad. Zoals ook afgelopen jaar zijn ze na 

afloop van de jaarvergadering met een stel collega's, gemeenschappelijke 

kennissen, iets gaan drinken, maar ze zijn pas deze keer met elkaar in gesprek 

geraakt en nu zijn ze hier. 

Hij vond haar altijd al aantrekkelijk. Al in het eerste jaar was ze hem 

opgevallen: haar manier van doen, haar uiterlijk. Dit jaar is haar blik anders. 

Ze is veranderd. Toen ze de kroeg uit kwamen en hij op straat voor het 

afscheid het gevoel had dat ze een fractie van een seconde onzeker was over 
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wat ze nu moest doen, heeft hij haar gevraagd of ze niet met hem mee wilde 

gaan. 

Hij heeft succes bij vrouwen. Hij ziet er goed uit. Hij heeft in de stad waar hij 

vandaan komt, een vaste vriendin en sinds twee jaar een kind. Hij is geen 

typische verleider, maar hij bedriegt zijn vriendin vaak, en zij weet dat. 

Daarom heeft ze er onlangs weer mee gedreigd hem voorgoed te verlaten en 

heeft hij haar, kort voor zijn vertrek naar de jaarvergadering, gezworen dat hij 

haar vanaf nu trouw zal zijn, maar daaraan denkt hij op dit moment niet. 

Hij is onzeker en vraagt zich af of hij zich niet sneller had moeten uitkleden. 

 

DE VROUW VAN ROND DE DERTIG 

Ik – ik heb zoiets nog nooit gedaan. Ik bedoel – ik bedoel, sinds ik met 

hem samen ben, en we zijn al zo lang samen, al elf jaar, maar zoiets heb 

ik nog nooit gedaan. 

 

 

8. 

 

Twee dansers. Ze zijn moe. Het zijn twee vermoeide, lenige schepsels. Ze zijn 

aan het eind van een korte, maar inspannende reeks optredens, een tournee 

van veertien optredens door tien landen binnen een tijdspanne van twee 

weken. Vooral twee voorstellingen op één dag hakken erin. De enige 

rustpauzes waren de lange vluchten tussen de plaatsen waar hun gezelschap 

optrad. Allebei hebben ze moeite met hun jetlag. Ze kennen elkaar goed 

genoeg om op de avond van een dag zoals deze niet veel meer te hoeven 

praten. Allebei roken ze. Ze roken geconcentreerd en ze bewegen zich 

voorzichtig, zo min mogelijk, alsof ze nog altijd bang zijn zich te blesseren, 

terwijl het laatste optreden van de reeks nu achter hen ligt. Ze hoeven alleen 

nog maar morgen in het vliegtuig te stappen om naar huis te vliegen. Ze 

hoeven alleen nog maar morgen uit hun bed zien te komen, want hun vlucht 

gaat al om zeven uur vijfenveertig. 

De televisie staat aan in een taal die ze niet echt begrijpen. De lampen naast 

het bed werpen twee kleine halve cirkels van licht op de muur. De staande 

lamp in de hoek van de kamer werpt een cirkel van licht op het plafond. 
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9. 

 

DE VROUW MET DE KRANT 

Ik heb als kind ooit een film op de televisie gezien, een tekenfilm. Het 

was op een zaterdagmiddag in de winter, en ik vond de film fantastisch. 

Het ging over een krekel of een sprinkhaan, maar het was niet de krekel 

uit  Pinokkio, het was helemaal geen Disney-film 

Die sprinkhaan was op weg, ergens naartoe onderweg, naar een stad en 

alle andere dieren sloten zich bij hem aan en gingen mee. Zo herinner 

ik me het in ieder geval. Maar ik wist de precieze titel van de film niet, 

iets met Hoppity. Hoppity – dat heb ik nu al tientallen jaren in mijn 

hoofd. 

Korte pauze. 

En nu lees ik in de krant toevallig dat die film vandaag op de televisie 

komt. Toen ik de foto zag, wist ik het meteen: dat is die film: en de 

originele titel is inderdaad "Hoppity goes to town". Hoppity – die naam 

heb ik werkelijk al tientallen jaren in mijn hoofd – maar misschien is 

het beter als ik niet naar die film kijk. Misschien is hij helemaal niet zo 

goed als ik me herinner … 

Ik weet niet – dat verhaal met die giftige kever die zomaar uit het niets 

ergens opdook, deed me eraan denken. Hoe insecten plotseling in een 

stad verschijnen. Nu ja. Ik weet niet of ik naar die film moet kijken.  

'k Weet niet. 

 

10. 

 

Eerst dacht ze dat ze er niet van zou kunnen genieten, maar toen overviel haar 

na een tijdje een ook voor haarzelf verrassend lustgevoel, ze genoot van dit 

bedrog, een genot dat ze tot dan toe niet kende, waarvan ze niet eens een 

vermoeden had. Terwijl die vreemde man met haar sliep, begreep ze pas wat 

ze aan het doen was, wat ze op dit moment vernietigde, en dat wond haar op, 

ofschoon ze tegelijkertijd bang werd van zichzelf. Ze werd bang dat  er nooit 

meer een weg terug zou zijn en die onherroepelijkheid wond haar nog meer 

op. 

Ze ligt op haar rug. De lampjes naast het bed zijn nog aan. Ze weet niet zeker 

of hij al echt slaapt, maar ze wil het ook niet weten. Zelf is ze wakker. Ze is 

wakker en weer nuchter. Ze zal over een paar minuten haar kleren aantrekken, 

een taxi laten komen, als er beneden geen voor de deur staat en naar huis 

gaan: naar het appartement dat ze sinds acht jaar met haar vriend deelt. 
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11. 

 

Ze zijn met zijn tweeën, ofschoon een van hen dit werk alleen zou kunnen 

doen, maar ze doen alles met zijn tweeën. Ofschoon ze met zijn tweeën zijn, 

draagt er maar een de ladder, waarmee hij tegen het deurkozijn aan slaat. 

 

ONDERHOUDSMONTEUR 1  

Louis Amstrong. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Nee. 

ONDERHOUDSMONTEUR 1 

Wacht, - Leila. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Nee. 

ONDERHOUDSMONTEUR 1 

Leika. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Leika was een hond. 

De oudste van de twee klimt de ladder op en draait een gloeilamp in de fitting 

van de plafondlamp boven zich. 

ONDERHOUDSMONTEUR 1 

Glenn Gould. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Nee. 

ONDERHOUDSMONTEUR 1 

John Glenn. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Joeri Gagarin. 

ONDERHOUDSMONTEUR 1 

Joeri Gagarin. 

ONDERHOUDSMONTEUR 2 

Ik hef mijn glas op Joeri Gagarin, de eerste mens in het heelal. 

 

 


