
Fragment uit 
 

Aperçu de l’inconnu 
 
Auteur: Michael Bijnens 
 
©Michael Bijnens/Flanders Literature – this text cannot be copied nor made public by 
means of (digital) print, copy, internet or in any other way without prior consent from the 
rights holders. 
 
 

 
19. Stemmen 
 

Onderzoeksrechter - nu 

Ik heb mijzelf jaren geleden om het leven gebracht om het aantal 

mogelijkheden drastisch te beperken. Nu besef ik, dat in het deel van 

de werkelijkheid waarin ik mij nu bevind, dat daar elke gedachte, 

iedere hypothese, ieder verband, en ieder complot, waar is. Daar, waar 

ik nu ben, daar is alles mogelijk. Alles wat kan worden, wordt. Alles 

wat zou kunnen bestaan, moet ergens bestaan, ver weg, of onnoemlijk 

dichtbij. Dat is de gruwel die ik na mijn dood heb ontdekt. God heeft 

hier en daar de mogelijkheden begrensd. Maar in wezen heeft hij nooit 

een keuze gemaakt. Ik wel. En daar heb ik nu een eeuwigheid spijt van. 

 

Lacroix - Mijn vrouw heeft mij ondertussen verlaten. Ik weet het ook 

niet, zei ze, en toen ging ze weg. Mijn zoon nam al zijn speelgoed met 

zich mee. Alles behalve zijn plastieken pistolen. 

 

Wachtmeester - Ik heb eens koffie gedronken met de man die als 

negenjarig jongetje de slachting van zijn hele gezin overleefde en 
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wiens heup verbrijzeld was toen de Reus op hem schoot. Hij is de enige 

die ieder jaar op negen november nog steeds die parking opzoekt. Hij 

is de enige die zich ieder jaar op negen november opnieuw voorstelt 

hoe zijn moeder bloedend uit een auto kwam gekropen. Hij is de enige 

die zich kwaad heeft gemaakt, toen onlangs, de uitbater van die 

Delhaize, besloot om het plakkaat te verwijderen dat aan de misdaad 

herinnert. 

 

Het Konijn - Ik blijf hier tot Meneer B mij komt halen. Hij zal mij hier 

komen zoeken. Ik heb mijzelf veilig kunnen stellen, maar het blijft een 

constante oefening. Het landgoed dat ik kocht, is volledig omheind. In 

het bos heb ik sensoren geplaatst. Ik heb altijd een Colt 45 in mijn 

linkerhand. 

 

Vader – Ik ben wakker geworden. Een beetje tegen mijn 

verwachtingen in. En morgen doe ik het waarschijnlijk opnieuw. Leven 

is geen kwestie van lukken. In mijn leven is er weinig gelukt. Het is de 

manier waarop gij uw eigen falen verdraagt. Daarvoor zouden ze een 

mens moeten vieren. Ik houd stand. Ik leef in een wereld die van tijd 

tot tijd een bluts krijgt, maar waarin er om een of andere reden altijd 

genoeg oppervlakken over blijven die nog niet zijn gedeukt. Alsof al 

wat bestaat hoe dan ook wordt verkloot, en om dat verkloten tegen te 

gaan breidt het bestaande zich de godganse tijd gewoon verder uit. 

Alsof ‘al wat er is’ zijn eigen voortdurend vermeerdert om aan ‘al wat 



Fragment uit Aperçu de l’inconnu 
 

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.  

3 

er is geweest’ te ontsnappen. De pijn blijft, maar krijgt een plaats in het 

grote geheel. Gelijk een spat bloed die zich vermengt met de regen. 


