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DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTEUR  
 
de kern van een goede opvoeding ligt in uw stem  
een stem is zeer belangrijk  
duidelijke regels en goed aanpakken  
dat is opvoeding  
het goede voorbeeld geven  
en het kan  
dat je eens een mindere dag hebt  
dat hoort erbij  
maar dan nog  
moet je op die mindere dag  
het goede voorbeeld geven  
en uiteraard  
durf de mindere te zijn  
we zijn allemaal mensen  
maar een koppel dat elkaar in een beschutte  
werkplaats heeft leren kennen  
daar heb ik toch mijn bedenkingen bij  
soort zoekt soort  
dat is onze natuur  
maar zet de kat niet bij de melk  
ze zijn beiden analfabeet  
wat moet je dan in godsnaam met een laptop?  
uiteraard  
het is iedereen gegund  
een laptop  
maar als je op straat leeft en geen brood kunt  
kopen  
dan moet je ook geen kinderen kopen  
niemand kan mij hierin ongelijk geven  
kinderen hebben een moeder nodig  
geen gedrogeerd autowrak  
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Dit fragment maakt deel uit van een ruimer onlinedossier over tekstheater uit de lage landen 
(Nederland en Vlaanderen, Brussel inclusief): theatretextsfromthelowlands.kunsten.be - een 
initiatief van Kunstenpunt en het Vlaams Fonds voor de Letteren met de steun van de Vlaamse 
overheid.  
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ik moet hier toch geen tekeningske bij maken  
mijn vriendin is kort geleden van een kind  
bevallen en wilt nog meer kinderen  
maar ik wil dat voorlopig nog niet  
omdat ik anders twee van mijn drie auto's  
moet verkopen  
we moeten realistisch zijn  
ze klagen dat ze te weinig krijgen  
gaan werken is natuurlijk ook een optie  
ze klagen dat het vocht van de muur loopt  
dat ze teveel voor hun auto moeten betalen  
maar je kan hier toch ook te voet naar de  
winkel  
binnenkort moeten we ze nog in een limousine  
naar de Aldi voeren  
luister  
wij investeren allemaal in onze volgende  
generaties  
iedereen moet een duit in't zakske doen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


