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EERSTE BEDRIJF  
 
(Luide muziek. IVAN staat verkleed als vrouw te dansen. MARNIX komt binnen)  
MARNIX: Wat staat gij hier onnozel te doen? Dat dat af. En zeer. Dwaas kalf.  
IVAN: (trekt zijn pruik af) 't Is niet wat dat gij peinst.  
MARNIX: Ik zie maar wat dat 'k zie.  
IVAN: 'k Ga 't u niet expliqueren. Ge zoudt het toch niet verstaan.  
MARNIX: We hebben het altijd gepeinsd, vanals ge klein waart dat ge een jeannet zijt.  
IVAN: Het is niet zo. Ik ben geen jeannet.  
MARNIX: Bewijs ons dan eerst het tegenovergestelde. Hebt ge al een meiske gehad?  
IVAN: Jong. Ik moet maar dàt doen.  
MARNIX: Ja. We beginnen ons zorgen te maken.  
IVAN: Het is dat 'k niet wil.  
MARNIX: Eigenlijk, 't interesseert mij niet. Als ge voor de mannen zijt, elk maakt dat voor 
zijn eigen uit. (wijst) Dat mémé geen hoofdpijn krijgt? Diene zetel zo dicht bij dienen 
televisie.  
IVAN: Waar moet ze hem zetten? Ze heeft maar drie meter.  
MARNIX: (schamper) Sociale woning. Waar is ze naar toe, mémé?  
IVAN: Ze is weg tot de vijven. Het is kaarting in de kring. (heftig) Gij zijt ne schone. 
Donderdag. Ons ma en ik stonden daar aan de poort. MENEER GEBOERS IS AL WEG VAN 
TIEN VOOR ACHT  
Ge kon geen tien minuten wachten?  
MARNIX: Allez. MÈNEER GEBOERS.  
Anders was 't altijd: GEBOERS!  
Ik moest daar zo rap mogelijk weg. Lopen. Dat kot moest achter den hoek. 
Ik heb er godverdomme mijn haar verloren. 'k Word klets!  
Zes jaar binnen.  
IVAN: Zes maand.  
MARNIX: Voor mij zes jaar.  
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IVAN: We zijn dinsdag.  
Dat is vijf dagen dat ge niets hebt laten horen van u.  
Telefoneren moest niet.  
MARNIX: 'k Ben beginnen lopen en 'k ben blijven lopen.  
IVAN: Ons moeder is binnen van gisteren.  
MARNIX: Zit ze weer binnen?  
IVAN: Niet in 't gesticht. In de kliniek. Morgen wordt ze geopereerd.  
MARNIX: Wat heeft ze?  
IVAN: Een cyste.  
MARNIX: Een wat?  
IVAN: Hebt ge mijnen brief niet gelezen dan?  
Een ontsteking hier op haren eierstok.  
Het stond in mijne laatsten brief.  
Ge hebt hem niet gelezen.  
MARNIX: Toet.  
IVAN: Het stond er in.  
MARNIX: 'k Heb erover gelezen dan.  
IVAN: Den dokter zegt dat 't gene kanker is. Maar dat ze 't in elk geval weghalen. Voor 't 
zekerste. Dat ze geen enkel risico willen pakken.  
MARNIX: Als ze maar kunnen snijden en in ons zakken zitten. Hoe lang moet ze blijven?  
IVAN: Dat wisten ze nog niet. Twee weken. Misschien drie.  
MARNIX: (barst uit) Ik ga niet alle dagen naar die kliniek! !  
IVAN: 't Is ons ma, jong! 'k Ga er straks bij. 'k Moet hare peignoir gaan brengen. Met den bus 
van twintig na de vijven. Ga mee.  
MARNIX: Nee. 'k Moet 't niet weten. 'k Kan niet tegen diene geur. 't Is lijk dat ge in een 
lijkhuis zijt. En al die dwaze dokteurs. En die verpleegsters, van wie dat ge de slip door hun 
kleed ziet. 'k Krijg er nen degout van.  
IVAN: Peinst ge dat ekik zo graag ga? Ma, ze wil u zien. Ze is ongerust. Ge zoudt beter ook 
ongerust zijn. Stelt dat er iets gebeurt.  
MARNIX: 'k Zal vanavond gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 


