
repertoire=  lijst van stukken, al de stukken 
die een toneelgezelschap of een uitvoerend 
kunstenaar ten beste kan geven of in een 
seizoen geeft. repertoiregezelschap= het 
toneelgezelschap dat vooral stukken speelt 
die tot het klassieke repertoire behoren.

1. tankred dorst…………merlijn of ‘t barre land
2. tankred dorst…………karlos
3. georg buchner………  dantons dood
4. bertolt brecht………   baal
5. johann wolfgang goethe …götz von berlichingen met de ijzeren hand
6. fjodr dostojevski……  de zachtmoedige
7. fjodr dostojevski……  de grootinquisiteur
8. gillis biesheuvel……  nappie
9. paul pourveur…………congo

10. johann wolfgang goethe …torquato tasso
11. william shakespeare…henry IV
12. johann wolfgang goethe …faust II
13. anton tsjechov………  langs de grote weg
14. elias canneti………   hoofd zonder wereld
15. gillis biesheuvel……  revue
16. marijke schermer……  alaska
17. bertolt brecht………  dickicht
18. vaslav nijinski………  nijinski.dagboek.fragmenten
19. anton tsjechov……… platonov
20. gillis biesheuvel……  entertainment
21. william shakespeare…  hamlet
22. eugene ionesco……… de solitair
23. anton tsjechov………  onreine treurspelers en melaatse dramaturgen
24. anton tsjechov……… zwanenzang
25. anton tsjechov……… over de schadelijkheid van tabak
26. elfriede jelinek……… er nicht als er
27. chris keulemans………belanov
28. fjodr dostojevski …… misdaad en straf
29. fjodr dostojevski …… witte nachten
30. fjodr dostojevski …… aantekeningen uit het ondergrondse
31. michael  boeljakov…   hondehart
32. anton tsjechov………  de bruiloft
33. oscar wilde……… …de ideale ernst of het belang van een echtgenoot
34. oscar wilde……… …de billen van bianca
35.  samuel beckett………eindspel
36. samuel beckett………mal vu mal dit
37. georg buchner………  woyzeck
38. margueritte duras ……de namiddag van meneer andesmas
39. joseph conrad………  heart of darkness
40. george tabori………… wiener schnitzel
41. karl valentin…………de vormeling
42. heinrich von kleist…… de familie schroffenstein
43. arthur schnitzler………anatol
44. thomas bernhard……  de president
45. georges perec…wat voor brommertje …?
46. karl valentin……… …de volgspot
47. eugene ionesco……… de les 
48. anton tsjechov……… treurspeler tegen wil en dank
49. karl valentin…………dwangvoorstelling
50. luigi pirandello………  de man met de bloem in de mond
51. rené breton…………  après coupe! …ou tics
52. rainer maria rilke……  berglucht
53. george bernhard shaw…how he lied to her husband
54. samuel beckett………happy days
55. johann nestroy………  umsonst
56. eugene o’neill…………mist
57. eugene o’neill…………dorst
58. eugene ionesco ………de neushoorn
59. arthur schnitzler……… lt gustl - mej. else
60. themerson ………wooff! wooff! or who killed richard wagner?
61. karl kraus …………de laatste dagen der  mensheid 

is momenteel een toneelspelersensemble bestaande uit vijf 
toneelspelers, drie dramaturgen, een historicus en een beeldend kunstenaar. het ensemble is gevestigd in 
utrecht en heeft aldaar een eigen atelier, de snijzaal. in het atelier wordt repertoire ontwikkeld dat gespeeld 

wordt in het atelier, op locaties en in de toneelzalen van nederland en belgië. tankred dorsts merlijn, of ‘t barre 
land was de eerste tekst die het gezelschap in 1990 ensceneerde en waaraan het z’n naam ontleende. al die 
jaren is er met veel mensen en groepen zowel binnen als buiten toneel samengewerkt.  met maatschappij 

discordia is geparticipeerd in verschijdene repertoire-verenigingen en samenwerkingsverbanden, waaronder 
de vere, fin en debut de saisons, en dertien rijen. ‘t barre land is/was margijn bosch, floortje bakkeren, vincent 

van den berg,  jacob derwig, florian diepenbrock, anouk driessen, sanneke van hassel, michiel johannes jansen, 
ingejan ligthart schenk, martijn nieuwerf,  peter kolpa, simone scholts, ellen walraven, czeslaw de wijs.  

www.barreland.nl
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DE PRESIDENT
THOMAS BERNHARD

president
presidente

overste
toneelspeelster

mevrouw Frölich
masseur

dienstmeisje
kelner

ambassadeur
lijkbezorgers

officieren
leden van de regering

diplomaten
volk

eerste, tweede en vijfde scène:  in het presidentiële paleis
derde en vierde scène:  in Estoril

eerste scène                                                     
slaapkamer, negen uur 's ochtends
twee toilettafels
naast de rechter toilettafel een lege hondenmand
twee kledingstandaards, stoelen, fauteuils
de deur naar de badkamer is open
gespetter van het badwater
presidente in negligé aan de rechter toilettafel
mevrouw Frölich komt zwart gekleed met een berg zwarte kleren 
voor de president, die in bad zit, binnen; ze legt de kleren op de 
stoel naast de linker kledingstandaard, hangt een hoge hoed op de 
kledingstandaard, weer af

PRESIDENTE haar nakijkend
Eerzucht
haat
anders niets
mevrouw Frölich komt met een berg zwarte kleren voor de 
presidente binnen, die ze neerlegt op de stoel  naast de rechter 
kledingstandaard, hangt een zwarte sluier aan de kledingstandaard
presidente opspringend, een zwarte jurk naar zich toe trekkend
De hooggeslotene
de hooggeslotene
houdt de jurk tegen haar lichaam aan, kijkt in de spiegel
Hij is uit de mode geraakt
hij is uit de mode geraakt mevrouw Frölich
gooit de jurk op de grond, commandeert
Raapt u hem op
Oprapen
mevrouw Frölich raapt de jurk op
presidente kijkt naar de sluier
Hij is uit de mode geraakt
geen hooggesloten jurk
kijkt in de lege hondenmand
Geen hooggesloten jurk mevrouw Frölich
gespetter van het badwater
president hoest
mevrouw Frölich en presidente kijken naar de deur van de 
badkamer

FRÖLICH
Maar het is uw lievelingsjurk mevrouw de president

PRESIDENTE
Het had een schot door het hoofd kunnen zijn
neemt Frölich de jurk uit handen
Het had een schot door het hoofd kunnen zijn
een schot door het hoofd mevrouw Frölich
vanuit een hinderlaag
dodelijk
een schot door het hoofd mevrouw Frölich
de jurk tegen het lichaam drukkend
Het is mijn lievelingsjurk
maar hij is uit de mode geraakt
schot door het hoofd

schot door het hoofd mevrouw Frölich
in Parijs heb ik hem gekocht
samen met mijn zoon
drukt de jurk dichter  tegen haar lichaam
in de Printemps
mevrouw Frölich
Voor de begrafenis van mijn broer
zijn oom
drie jaar geleden
Toen werd Carmen gespeeld
De lievelingsopera van mijn man
kijkt naar de badkamerdeur
De anarchisten 
zijn overal
mevrouw Frölich
en ze schrikken voor niets terug
voor niets terug mevrouw Frölich
gooit de jurk op de grond
Ze gaan nu
systematisch te werk
zegt de kapelaan
dat het om waanzinnigen gaat
Ze haten mijn man mevrouw Frölich
Heeft u het gelezen
De president moet weg
hebben ze geschreven
de president moet weg
gespetter van het badwater
Nooit heeft dit land
zo'n president gehad
zo'n goede president als mijn man
is er in dit land
nooit geweest
mevrouw Frölich raapt de jurk op
Hij is helemaal uit de mode geraakt
Brengt u die met de vier knopen
mevrouw Frölich aarzelt
Gaat u
Waar wacht u op
gaat u
mevrouw Frölich met de hooggesloten jurk af
presidente roept haar na
Die met de vier knopen
hoort u
gespetter van het badwater
De vierknopenjurk
mevrouw Frölich
Als er wordt gebeld
is het de nieuwe overste
tegen zichzelf
Een ongeluk
zo’n ongeluk
roept
En vergeet u de badhanddoeken niet
En laat u de masseur boven komen
Maar alleen met een pasje
alleen met een pasje mevrouw Frölich
gespetter van het badwater
presidente gaat zitten, kijkt in de spiegel
Schot door het hoofd
het had een schot door het hoofd kunnen zijn
We hadden niet naar het monument voor de onbekende soldaat
moeten gaan
niet meer naar het monument voor de onbekende soldaat
roept naar de badkamer
Niet meer naar het monument voor de onbekende soldaat hoor je
gespetter van het badwater
Ooit schieten ze raak
kijkt in de spiegel
hij was het niet
Onze zoon was het niet
roept naar de badkamer
Bloedt de wond nog
Of de wond nog bloedt
gespetter van het badwater
Het is heel natuurlijk 
dat haar zoon 
zich bij de anarchisten
heeft aangesloten
roept naar de badkamer
De nieuwe overste heeft voor je opgeschreven
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wat je bij het graf zegt
hoor je
iets korts voor de oude overste
tot zichzelf
Niet naar het monument voor de onbekende soldaat
Dat hij zich op een dag
van het ene ogenblik op het andere
bij de anarchisten aansluit
zei de kapelaan jaren geleden al
steekt de tong uit, tot zichzelf in de spiegel
Na de begrafenis
sluit je je op
en leert je rol
begrijp je
je speelt
zoals je altijd gespeeld hebt
roept naar de badkamer
De kaarten voor de kerstvoorstelling
zijn verstuurd
vierhonderdvijftig kaarten
De netto-opbrengst komt ten goede
aan de mongoloïden
kijkt in de spiegel
Hij was het niet
Het is gericht tegen de kopstukken
zegt de kapelaan
tegen degenen
die de macht hebben
Jij hebt macht
hoor je
macht
kijkt in de spiegel
macht
neemt een kam uit de la van de tafel en kamt heur haar
Als hij toch in het buitenland is
gespetter van het badwater
mijn kind
in Rome
roept naar de badkamer
In het buitenland
hoor je
hij studeert archeologie
kijkt in de spiegel en steekt de tong uit, dan
Opgravingen
eeuwenoude voorwerpen
kunstwerken
skeletten
steekt de tong uit, dan
Weggaan
zomaar weggaan in de nacht
zonder een woord
met niets
Hij heeft zich bij de anarchisten aangesloten
roept naar de badkamer
Er is geen bewijs
dat hij zich bij de anarchisten aangesloten heeft
in de spiegel kijkend
Archeoloog
Natuurwetenschapper
en archeoloog
gespetter van het badwater
Midden in de nacht weg
zonder een woord
weg
Hij heeft alles laten liggen
en staan
gooit de kam weg
roept naar de badkamer
hoe kan hij op ons schieten
terwijl hij in Rome is
herinner jij je
dat we in Rome voor hem
de Tacitus gekocht hebben
kijkt in de spiegel
Schliemann
kamt zich weer 
Het kind
roept naar de badkamer
Hoe hij kennis heeft gemaakt met de schrijver
plotseling aan die man
verslaafd is geraakt

Ik heb die man
altijd gewantrouwd
kijkt in de spiegel
Hier
vanuit de bosjes
voor het monument voor de onbekende soldaat
terwijl hij in Rome is
gooit de kam weg, kijkt in de spiegel
De intellectuelen
misbruiken de begaafden zonder ervaring
zegt de kapelaan
hitsen ze op
zelfs tegen de ouders
mevrouw Frölich komt met een zwarte jurk met vier grote knopen 
binnen
Geen dag zonder begrafenisplechtigheid
In twee weken acht begrafenissen
mevrouw Frölich
de masseur is na mevrouw Frölich binnengekomen en blijven staan
presidente tegen de masseur
Mijn man wacht al op u
gaat u naar binnen
de masseur gaat, één keer kort voor de presidente buigend, naar de 
badkamer
presidente tegen mevrouw Frölich
laat u zien
geeft u hier
controleert de jurk met de vier knopen
Heeft u 
de coupenaden gemaakt
Legt u hem neer
daar op de stoel
op de stoel daar 
daar
mevrouw Frölich legt de jurk op de stoel
heeft u 
de coupenaden gemaakt
Twee coupenaden
mevrouw Frölich geeft haar de jurk
de presidente controleert de jurk
twee coupenaden
trekt aan de zoom
Je moet aan de zoom trekken
aan de zoom trekken mevrouw Frölich
trekken
heel zacht trekken
trekken
trekken
plotseling
Is uw zoon 
ook een anarchist
hoort u mevrouw Frölich
of hij anarchist is
Zegt u toch
of uw zoon
anarchist is
zegt u toch
geeft haar de jurk
mevrouw Frölich legt de jurk zorgvuldig op de stoel
Voor dergelijke onvolwassen mensen
die niets dan vernietiging in hun hoofd hebben
moet je angst hebben mevrouw Frölich
angst
begrijpt u
na een pauze
Op een dag heb ik u ingehaald
dan is mijn gezicht
zo grijs en zo oud
als uw gezicht
Maar u heeft dit grijze oude gezicht
al twintig jaar
U bent al die tijd
niet veranderd
Als je altijd zo’n grijs en oud gezicht hebt
gaat de tijd zonder sporen
voorbij
aan zo’n gezicht gaat ze zonder sporen voorbij
Dan heb ik u ingehaald
Dat gaat nu snel mevrouw Frölich
Nu slaan ze toe
nu vernietigen ze ons
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Dan zijn onze beider gezichten 
even grijs
De overste moest sterven
Omdat ze mijn man niet getroffen hebben
En hadden ze mijn man getroffen
dan was de overste er goed vanaf gekomen
maar de overste is dood
De overste krijgt een staatsbegrafenis
Op alle openbare gebouwen wordt gevlagd
mevrouw Frölich
Met kanonschoten mevrouw Frölich
mevrouw Frölich af
de presidente roept haar na
Uw zoon is altijd
zeer intelligent geweest
mevrouw Frölich
kijkt in de spiegel
gespetter van het badwater
maakt haar linkeroog op
Zo
maakt haar rechteroog op
Zo
Wakker worden
opstaan
mevrouw de president worden
mevrouw de president
kamt zich
mevrouw de president
Dan zijn onze gezichten 
even grijs
maakt zich op
In de rol van mevrouw de president
kruipen
zuchten en steunen van de president uit de badkamer
de presidente naar de badkamer
Mijn man 
heeft een shock gekregen
een shock
De derde moordaanslag
binnen vier weken
Maar hij houdt ervan
om naar het monument voor de onbekende soldaat te gaan
kijkt in de spiegel
mevrouw de president
leunt achterover en barst in lachen uit
mevrouw de president
verstomt plotseling en kijkt in de lege hondenmand
met de hond pratend
Zie je
maakt zich op
Wat rood
Wat grijs
Wat zwart
Weer wat rood
Wat grijs
Wij doen elke dag hetzelfde
mijn liefste
We staan op
We wassen ons
We kleden ons aan
Dan ontbijten we
kijkt in de lege hondenmand
Nog wat rood
wat zwart nog
kijkt in de lege hondenmand
We hebben een fout gemaakt
We hadden niet
naar het monument voor de onbekende soldaat moeten gaan
Die vreselijke mensen
En dan krijg je
waar je om vraagt
nietwaar
maakt zich op, kamt zich
Waar je om vraagt

PRESIDENT vanuit de badkamer
Met wie praat je daar toch

PRESIDENTE alsof ze iets zocht onder de schminktafel
Met hem
met hem

in de lege hondenmand
Met jou

PRESIDENT tegen de masseur
Ze praat met de hond
hoort u
mijn vrouw
praat met haar hond
die er helemaal niet meer is
Goed zo
Ahhhh
schiet in de lach

PRESIDENTE in de lege hondenmand kijkend
Krankzinnig
Nog wat rood
wat zwart
in de lege hondenmand kijkend
Een onschuldig levend wezen
ombrengen
ombrengen
met haar gezicht heel dicht bij de spiegel
Een onschuldig levend wezen
ombrengen
kijkt in de lege hondenmand
Jou
kijkt in de spiegel, plotseling
Als hij het was
kijkt naar de badkamerdeur
onze zoon
mevrouw Frölich komt met meerdere badhanddoeken voor de 
president binnen
Iets nieuws
staat er iets nieuws
in de kranten
over de aanslag
mevrouw Frölich met de badhanddoeken naar de badkamer
de presidente in de spiegel kijkend
Ze zijn niet gepakt
ze hebben ze niet
ze hebben ze nog niet
Een politie
die niet in staat is
de president te beschermen
de president hoest
de presidente plotseling roepend naar de badkamer
Weg
jij moet weg
een paar weken moet je weg
mevrouw Frölich komt uit de badkamer
Hoe is het weerbericht
mevrouw Frölich
mevrouw Frölich wil iets zeggen
Nee
niets
Het blijft zo
grijs
duister
kijkt in de spiegel
Begrafenisplechtigheden
In iedereen zit een anarchist
mevrouw Frölich
president hoest
Op uw zoon
is de verdenking gevallen
de verdenking gevallen
mevrouw Frölich
mevrouw Frölich af
presidente haar nakijkend
De verdenking gevallen
kijkt in de spiegel
Alsof we alleen nog maar
vijanden hadden
president hoest
Elk hoofd
is een anarchistisch hoofd
zegt de kapelaan
elk hoofd is een anarchist
president hoest
Als hij het was
hij was het niet
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kamt zich
mevrouw Frölich komt met een paar zwarte schoenen binnen, die ze 
bij de toilettafel neerzet
Er is 
geen bewijs
Geen enkel bewijs mevrouw Frölich
mevrouw Frölich af
de presidente tot zichzelf
Heel duidelijk 
heb ik hem gezien
zijn gezicht
in de bosjes
in mijn droom
poedert haar gezicht
roept naar de badkamer
Onze zoon een anarchist
belachelijk
mevrouw Frölich brengt zwarte kousen binnen
de presidente laat zich de linker kous aantrekken
Onder toezicht
omdat wij hem verwend hebben
mevrouw Frölich
omdat hij alles gekregen heeft
Omdat wij ons hebben laten onderdrukken
Maar de kapelaan zegt
hij is geen verdorven mens
strekt haar linkerbeen helemaal uit, zodat mevrouw Frölich de 
linkerkous makkelijker aan kan doen
Heel duidelijk
zijn gezicht mevrouw Frölich
steeds weer
zijn gezicht
en het monument voor de onbekende soldaat
En dan het schot
Stelt u zich voor
mijn man zou dood zijn
mevrouw Frölich
mevrouw Frölich trekt haar de rechterkous aan
de presidente strekt haar rechterbeen helemaal, zodat mevrouw 
Frölich de rechterkous makkelijker kan aandoen
Onze zoon een anarchist
belachelijk
Omdat in ons huis
tientallen jaren die ongure
die chaotische hoofden
in en uit gelopen zijn mevrouw Frölich
zegt de kapelaan
Hier zijn altijd alleen de gevaarlijkste hoofden te gast geweest
kijkt in de lege hondenmand
Als hij het was
maar hij was het niet
president hoest
presidente tegen Frölich
Kamt u mij
mevrouw Frölich kamt haar
presidente kijkt in de lege hondenmand
Het arme dier
wat kan het arme dier
er aan doen
Anarchisten zijn krankzinnigen
zegt de kapelaan
roept naar de badkamer
Wat is dat voor een lijfwacht
wat is dat voor een lijfwacht
trekt haar rechterbeen terug
mevrouw Frölich staat op
presidente kijkt in de lege hondenmand
En jij
arm dier
terwijl ik volkomen aan je gewend was
Zeventien jaar
lag het arme dier
in de mand mevrouw Frölich
mijn kleine
mijn kleine schepsel
De anarchisten nemen ons
alles af
alles
Plotseling
vanuit een hinderlaag mevrouw Frölich
doden

president hoest
presidente in de lege hondenmand
Doden
jou
kijkt in de spiegel
Wat is dat voor politie
die met zulke elementen niet afrekent
plotseling douchegeruis uit de badkamer
Moordenaars
Frölich in het gezicht
Moordenaars
Moordenaars
Frölich af
presidente kijkt in de lege hondenmand
Omdat je zo’n zwak hart
had
zo’n zwak hart
president hoest
presidente kijkt in de spiegel
Die toestanden
heel dicht bij de spiegel
Toestanden
Toestanden
Frölich op met een groot hondenportret
Zet u het daar neer
wijst naar de toilettafel
Daar
Frölich zet het hondenportret op de toilettafel
presidente kijkt in de lege hondenmand, pakt het hondenportret
Dat mooie dier
die ogen
mevrouw Frölich
Ze hebben hem heel gemeen
doodgeschoten
vanuit een hinderlaag
draait zich om naar Frölich
De kogel
De tweede kogel mevrouw Frölich
was voor mij bestemd
wat heeft dat dier er mee te maken
ontdekt dat Frölich zwart gekleed is
Zwart
U bent zwart gekleed
mevrouw Frölich
Trekt u onmiddellijk uw zwarte jurk uit
u niet
u niet mevrouw Frölich
u niet in het zwart
u heeft niet het recht
zwart gekleed te zijn
trekt u onmiddellijk uw zwarte jurk uit
president hoest
U heeft niet het recht
Frölich af
presidente roept haar achterna
U niet mevrouw Frölich
kijkt in de spiegel
Ik draag zwart
Wij dragen zwart
U niet

PRESIDENT
Nee nee
de overste heeft niet geleden
het eerste schot heeft de overste
dodelijk getroffen

MASSEUR
En nu de andere kant
meneer de president
zo
ziet u meneer de president

PRESIDENTE
De overste heeft niet geleden
ik ga weg
weg
weg
de bergen in
het hooggebergte in
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PRESIDENT  tegen masseur
Mijn vrouw gaat
het hooggebergte in
Ik zelf ga een paar dagen
naar Portugal
naar Estoril

PRESIDENTE kijkt in de lege hondenmand
Wie weet
wat de anarchisten in hun hoofd hebben
Onschuldig leven
doden
vol afschuw
Doden
president hoest
presidente kamt zich, kijkt in de spiegel
Direct na de begrafenis 
studeer ik
met de kapelaan 
het toneelstuk in

PRESIDENT tegen de masseur
Mijn vrouw
heeft zich bereid verklaard
in het kerstspel van de kapelaan
de hoofdrol te spelen
Ze is oprecht in de toneelspeelkunst
geïnteresseerd
Dit toneelstuk
leidt haar af
van de aanslag
in alle opzichten is dit toneelstuk geschikt
mijn vrouw af te leiden
van dit duistere jaargetijde

PRESIDENTE staart zichzelf in de spiegel aan
Dat ik angst heb
angst
steekt de tong uit
Redden
redden
kijkt in de lege hondenmand
De derde dag
Waar we van houden
wordt ons afgenomen
doodgeschoten
doodgeslagen

PRESIDENT tegen masseur
Om krankzinnigen
het gaat om krankzinnigen
Mijn vrouw heeft in een droom gezien
dat onze zoon
op ons geschoten heeft
stelt u zich voor
onze eigen zoon
op ons
vanuit een hinderlaag
dat ongelooflijk fijngevoelige mens

PRESIDENTE hoort wat haar man zegt
dat ongelooflijk fijngevoelige mens

PRESIDENT
Dat hoog ontwikkelde karakter

PRESIDENTE
Hoog ontwikkelde karakter
plotseling naar de badkamer schreeuwend
De mand moet weg
kijkt in de lege hondenmand
de hondenmand moet weg
Ik wil de hondenmand niet meer zien
Eruit met de hondenmand
Frölich komt binnen in een rode jurk
tegen haar
De mand moet weg 
weg de hondenmand
de hondenmand weg
brengt u hem weg
eruit

weg
weg
Frölich wil de hondenmand wegnemen
Nee niet
niet
niet weg
Ik ben krankzinnig
krankzinnig
laat u de mand
de mand daar
daar
niet weg
Frölich laat de hondenmand los
zolang de mand er is
plotseling tegen Frölich
Maakt u hem op
maakt u hem toch op
opmaken
hoort u 
opmaken
opmaken
Frölich maakt de lege hondenmand op
presidente het tafereel aanstarend
Opmaken
opmaken
president hoest
presidente tegen Frölich
iedere dag opmaken
de hondenmand
elke dag
dag na dag opmaken hoort u
zacht
het kussen zacht
mevrouw Frölich
zachtschudden
Frölich schudt het kussen zacht
het kussen zachtschudden
Zo
Nu
Frölich treedt terug
president hoest
Losjes
opgemaakt
Hij hield er zo van
losjes
zacht
losjes mevrouw Frölich
maakt Frölich duidelijk dat ze kan gaan
Frölich wil gaan
Nee
blijft u hier
Daar zit nog een plooi
wijst in de hondenmand
daar zit een plooi
een plooi mevrouw Frölich
Frölich strijkt de plooi glad
Glad
mooi glad moet het zijn
Hij heeft het graag mooi glad
Frölich staat op, wil gaan
presidente in haar gezicht
Spreekt u nooit meer
over hem
nooit meer
niets
geen woord
president hoest
presidente kijkt  naar de badkamerdeur, dan
Geen woord
opmaken ja
maar geen woord
niets
begrijpt u
We laten de mand hier
begrijpt u
we maken hem op
we laten hem hier
ziet plotseling dat Frölich een rode jurk aan heeft
Rood
Een rode jurk
schiet in de lach
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Een rode jurk
Frölich in het gezicht
Dat is laag
maakt zich weer op
Frölich af
president hoest
Geen mens begrijpt
ze begrijpen niet
over Frölich
Deze mensen
begrijpen niets 
dan laagheid
eerzucht
haat
anders niets
kijkt in de lege hondenmand
Ik kan je zien
buigt zich naar lege de hondenmand omlaag
zien kan ik je
mijn liefste
plotseling zacht
Wij blijven samen
voor altijd
begrijp je
voor altijd
staat op en maakt het hondendonzendekbed weer in orde in de 
hondenmand
Zo
zo is het goed
gaat weer aan de toilettafel zitten om gelijk weer in de lege 
hondenmand te kijken
Jij en de overste
Met de anarchisten wordt nu
korte metten gemaakt
president hoest
korte metten
president en de masseur barsten in hard lachen uit
presidente kijkt naar de badkamerdeur
korte metten
president en masseur barsten in lachen uit
Daarvoor moet geboet worden
Frölich komt binnen met een berg post en legt alle post op de 
toilettafel
Zijn ook al
deze brieven gecontroleerd
is alles geopend
mevrouw Frölich
door u opengemaakt
en gecontroleerd
De anarchisten versturen
exploderende brieven mevrouw Frölich
Wie zo’n brief openmaakt
wordt de handen afgerukt
of de hele mens wordt verscheurd
mevrouw Frölich
staart naar de brieven, vragend
Alle brieven

FRÖLICH
Alle brieven

PRESIDENTE
De hele post

FRÖLICH
De hele post
president en de masseur barsten in lachen in lachen uit
presidente en mevrouw Frölich kijken op naar de badkamerdeur

PRESIDENTE
In het geheim
als hij mijn man masseert
vertelt de masseur hem
moppen
moppen
president en masseur barsten in lachen uit
presidente pakt een brief
Een man als mijn man
is er ieder ogenblik
op voorbereid
dat er op hem een aanslag wordt gepleegd

president en masseur barsten in lachen uit
De masseur 
masseert mijn man
sedert eenentwintig jaar
De masseur was er al
toen u er nog niet was
gooit de brief weg
Huichelarij
niets dan huichelarij mevrouw Frölich
pakt een tweede brief en gooit hem weg
De minister van financiën
die met mijn man heeft aangepapt
hem gebruikt heeft
pakt een derde brief, leest
De mensen schrijven over armoede
maar ze weten niet
wat armoede is
ik weet wat armoede is
mijn man weet het ook
De president weet ook
wat armoede is
president en masseur barsten in lachen uit
presidente gooit de brief weg
Wij weten 
wat armoede is
Mijn man komt helemaal van onder af
naar boven mevrouw Frölich
al deze verzoekschriften
en bedelbrieven
horen op de mesthoop
neemt een vierde brief, leest
president barst in lachen uit
De vrouw van de overste
verzoekt
voor haar kinderen
ze wil alle vijf haar zonen
naar de militaire academie sturen
legt de brief op de toilettafel, plotseling tegen Frölich
Waar heeft u het verband
Heeft u het verband gestreken
mevrouw Frölich gaat en komt binnen met een zwart verband
Naar begrafenissen 
kan mijn man
alleen met een zwart verband
mevrouw Frölich hangt het zwarte verband over de stoelleuning links 
en blijft staan
Een centimeter
en de president was
met zekerheid
dood geweest
Kamt u mij toch
mevrouw Frölich kamt de presidente
Als wij daar staan 
en naar beneden staren
en niets voelen
omdat wij er zo vaak staan
en naar beneden staren
plotseling
als het om een 
nauwverwante gaat
De dood completeert
het leven
zegt de kapelaan
kijkt in de lege hondenmand
Begraven
of verbranden
begraven
of verbranden
roept plotseling naar de badkamer
Zorg dat het bloed niet naar zijn hoofd stijgt
meneer de masseur
tot zichzelf
meneer de masseur

MASSEUR
Ik masseer 
meneer de president
heel voorzichtig
Het hoofd
van meneer de president
bloedt niet meer
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PRESIDENTE
Bloedt niet meer

MASSEUR
Slechts een heel voorzichtige massage

PRESIDENTE het hoofd bijna op de toilettafel, tegen Frölich
Ziet u
in deze houding
als ik het hoofd
bijna op de toilettafel heb
doet het me pijn
komt overeind
Omdat ik urenlang
met gebogen hoofd
aan het graf sta
mevrouw Frölich masseert de nek en schouders van de presidente
Heel licht
van de nek af
naar de schouders toe mevrouw Frölich
mijn zoon
haat zijn vader
Als we het hoofd niet trainen
sterft het af
zegt de kapelaan
Hij is een afvallige
bijna al
geëxcommuniceerd
mevrouw Frölich
Eerst was het
de minister van de binnenlandse zaken
toen was het de minister van de buitenlandse zaken
toen de kanselier
toen de voorzitter van de vereniging
van de binnenlandse pers
toen de correspondent van de Corriere della Sera
Laat u me nadenken
de operadirecteur
uiteindelijk hebben ze de bankdirecteur Merz doodgeschoten
en na Merz Honsig
en na Honsig Taus
en na Taus Müllner
en na Müllner Helmreich
en na Helmreich Friedrich
en na Friedrich Wallner
en na Wallner Peter
Ze hebben negentien mensen omgebracht mevrouw Frölich
en voor de overste
wie hebben ze voor de overste doodgeschoten
zegt u
voor de overste
president hoest
president en masseur barsten in lachen uit
Wie hebben ze voor de overste doodgeschoten
Ze hebben twee dagen voor de overste
de president-directeur van de spoorwegen doodgeschoten
De president-directeur van de spoorwegen
kijkt in de lege hondenmand
E n  j o u
mijn liefste
Dat alles 
heeft zich al vele jaren aangekondigd
zegt de kapelaan
Het is op de universiteiten begonnen
De hogescholen zijn de kiemcellen mevrouw Frölich
plotseling werden een paar honderd studenten
gearresteerd
toen weer een paar honderd
zijn in opstand gekomen
in opstand mevrouw Frölich
ze zijn tegen het presidentiële paleis opgetrokken
U doet me pijn
let u op
opgetrokken
naar het paleis
wijst naar het raam
Vanuit dit raam heb ik gezien
hoe ze hiernaartoe trokken
Honderden eerst
toen duizenden

Tienduizenden mevrouw Frölich
Toen is er geweld gebruikt
geweld gebruikt
En onder de gearresteerden
was onze zoon
De kapelaan heeft met hem gesproken
hij is naar Amerika
we hebben hem in een vliegtuig 
naar Amerika
van Amerika is hij weer naar Europa terug
al na zes weken
In parijs is hij gezien
president en masseur barsten in lachen uit
Toen naar Rome
Omdat hij archeoloog is mevrouw Frölich
Hij schrijft een boek
hij is slimmer dan zijn leraar
Hij is nu al zo ver als zijn leraar 
nooit gekomen is
in de archeologie
kijkt in de lege hondenmand, dan naar het raam
De massa
De massa is hiernaartoe gemarcheerd
naar het paleis
Achter de gordijnen heb ik gekeken
hoe de massa hiernaartoe is gemarcheerd
Met stenen hebben ze ons de ruiten ingeslagen
Velen zijn terechtgesteld mevrouw Frölich
terechtgesteld
Toen was er rust
Lange tijd was er rust
maar sinds een jaar
beginnen ze weer
ze marcheren niet mevrouw Frölich
maar ze blazen gebouwen op
en ze brengen belangrijke mensen om
de belangrijksten voor de staat brengen ze om
de vakmensen die anderen in hun vak de baas zijn
mevrouw Frölich
meedogenloos
Het zal nog een tijd duren zegt de kapelaan
dan slaat de president weer toe
kijkt naar de badkamerdeur
Mijn man slaat toe
Frölich kamt de presidente
Dan kent hij geen genade
mevrouw Frölich
Dan zijn er iedere dag honderden executies
mevrouw Frölich
Deze onmensen mevrouw Frölich
die dit mooie rustige land vernietigen
het moedwillig verwoesten
moedwillig
moedwillig
kijkt in de lege hondenmand
En onschuldig leven doden
doden
uitmoorden
maar misschien
bedaren de terroristen
maar de terroristen bedaren niet
De kapelaan zegt
dat alles nog veel erger wordt
De meedogenloosheid van het terrorisme neemt toe
neemt toe mevrouw Frölich
De ellende neemt toe
de angst
Heeft u dan geen angst voor de terroristen
Dat een anarchist op u loert
U denkt dat u een boek openslaat om te lezen
en wordt in stukken gescheurd
heeft u daar geen angst voor
Iedereen heeft angst
iedereen
iedereen
in deze staat heerst alleen nog maar de angst
De kerk apaiseert
ze apaiseert
maar ze is niet in staat
de kerk heeft geen contact meer
met niemand
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niet met de ene
niet met de andere
de kerk is parasitair
parasitair mevrouw Frölich
Ik weet alles over de kerk
De kapelaan houdt niets voor mij geheim
In de kerk zelf heerst de chaos mevrouw Frölich
De corruptie
eerzucht
haat mevrouw Frölich
anders niets
kijkt naar de zwarte jurk
Dat wij al zo’n lange tijd alleen nog maar
in het zwart gaan
Maar zelf heeft u nog geen verwant verloren
niet een
u heeft niets te treuren mevrouw Frölich
enerzijds is dat infaam
anderzijds staat u wat u aan heeft goed
heel goed
Rood heel goed
Rood en lang
kijkt naar haar enkels
Tot aan uw enkels
rood
Als ik niet had geweten
dat deze rode jurk ooit van mij is geweest
van mij mevrouw Frölich
stelt u zich voor
deze lange rode jurk is van mij geweest
ik heb hem vaak gedragen
als ik dat niet wist
zou ik geloven dat u zich een ongehoordheid veroorloofde
doordat u zo’n jurk aantrekt
van boven tot onder rood mevrouw Frölich
een ongehoordheid
een onbeschaamdheid
maar ik zelf heb u de jurk gegeven
ik heb hem u opgedrongen
want u zegt dat ik hem u heb opgedrongen
opgedrongen
U bevolen hem aan te trekken
En u heeft hem aangetrokken
gekweld weliswaar
ten zeerste gekweld
Toen was u nog jong
U had nog niet deze grijze gelaatskleur
De grijze gelaatskleur heeft u twintig jaar
dus heb ik u de jurk twintig jaar geleden gegeven
Herinnert u zich
opgedrongen
uit de kast gepakt
en op de grond gegooid
wijst op de grond
Daar mevrouw Frölich
Ziet u
En u heeft hem opgeraapt
en aangetrokken
zonder tegenspraak
president en masseur barsten in hard lachen uit
In werkelijkheid heeft mijn man angst
de grootste angst mevrouw Frölich
maar hij laat het niet zien
terwijl wij onze angst laten zien
ook u heeft angst
en laat het zien
hoewel u zoals u weet
geen angst behoeft te hebben
hij laat het niet zien
hij laat zich weliswaar afleiden
door het strikt in acht nemen van het masseursuurtje bijvoorbeeld
door heen en weer lopen in het paleis
tijdenswelke zijn gedachten komen
of hij leest in zijn Metternich
niets dan Metternich
Metternich
Metternich mevrouw Frölich
of hij zit bij de overste en speelt schaak
lacht
Met de overste
De overste heeft geen pijn meer

intiem tegen Frölich
Gelooft u mij
de dood van de overste gaat hem aan het hart
die twee waren aan elkaar vastgeketend
niet alleen in het schaakspel
niet alleen in het schaakspel
De tijd neemt waar je van houdt mevrouw Frölich
wat je het liefste is wordt je
uit je hart gescheurd
kijkt in de lege hondenmand
Meedogenloos
onbarmhartig
Na de begrafenis
direct na de begrafenis
voor ik mij met m’n rol bezig houd
mijn tekst leer mevrouw Frölich
laat ik mij
naar het forensisch-pathologisch instituut brengen
kijkt in de lege hondenmand
Ik wil hem nog één keer zien
Dan moet ik een besluit nemen
verbranden of niet
begraven of niet
kijkt Frölich in het gezicht
president en masseur barsten in hard lachen uit
Wat zegt u
zegt u iets
zegt u toch iets
mevrouw Frölich treedt een stap terug
U pijnigt me
U bent er alleen
om mij te pijnigen
De enige taak van mensen zoals u is
anderen te pijnigen
ieder van uw soort heeft iemand 
die hij pijnigt
U pijnigt mij
Zegt u toch iets
dus zegt u
zegt u
mevrouw Frölich
ik beveel u
kijkt in de hondenmand
verbranden
ik zal hem laten verbranden
Frölich in het gezicht
Ik moet hem nog een keer zien
U heeft het dier gehaat
U heeft het altijd gehaat
diep mevrouw Frölich
heel diep
het diepst
en u weet waarom
U was jaloers
en nu
nu hij dood is
het arme dier weg is dood is
haat u hem nog altijd
Uw haat
eerzucht
haat
anders niets
als u hem te eten gaf
heeft u hem gehaat
als u hem naar beneden bracht
heeft u hem gehaat
als u hem de riem omdeed
heeft u hem gehaat
als u zijn bed moest opmaken
gehaat
eerzucht
haat
anders niets
president en de masseur barsten in hard lachen uit
Ook mijn man 
heeft het dier gehaat
maar het was een andere haat
een andere haat
dan uw haat
En nu hij dood is
houdt hij zich niet meer met hem bezig
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Dat verbaast hem
dat ik nog altijd met hem spreek
kijkt in de lege hondenmand
terwijl hij er helemaal niet meer is
weg is
dood is
dat verbaast mijn man
president lacht hard
De gesprekken met mezelf
heb ik mezelf aangewend
heb ik van hem
maar ik voer geen gesprekken met mezelf mevrouw Frölich
ik spreek met hem
alles bespreek ik met hem
Hebben wij niet alles samen besproken
Eerst vroeg ik het hem
als er iets moest gebeuren
aan hem gevraagd
eerst
mijn allerhoogste instantie
kijkt in de lege hondenmand
Ik heb niets gedaan 
zonder hem te vragen
als ik hem niet vroeg
een ongeluk mevrouw Frölich
Mijn man heeft altijd de overste gevraagd
ik heb hem gevraagd
mijn man had de overste
ik had hem
de eerste instantie van mijn man was de overste
kijkt naar de badkamerdeur
mijn eerste en laatste instantie 
was mijn hond
kijkt naar de badkamerdeur
En nu hebben ze ze alletwee van ons afgenomen
neergeschoten
Frölich in het gezicht
Plotseling zag ik in zijn ogen 
dat hij dood was
hartverlamming mevrouw Frölich
hartverlamming
Het dier werd bij het schot op de overste
getroffen door een hartverlamming
Die starre vragende ogen mevrouw Frölich
toen heb ik hem weggegooid
weggegooid
laten vallen mevrouw Frölich
op de grond
toen viel hij op de grond
kijkt in de spiegel
Ik begreep het niet
Toen was mijn man allang weg
Toen waren de terroristen
De anarchisten mevrouw Frölich weg
helemaal alleen stond ik daar
heb me over hem heen gebogen
Maar mijn man wilde naar het monument voor de onbekende soldaat
het was zijn dagelijkse wandeling
met mij
met ons
maar niet twee keer dezelfde weg gaan
zegt de kapelaan
niet twee keer
iedere dag
altijd op dezelfde tijd
we hadden het gevaar niet erkend
En toen hij
mijn man
de zwaluw had gezien op het monument voor de onbekende soldaat
wees hij mij de zwaluw aan
waarbij hij de stok ophief
de stok ophief mevrouw Frölich
dat heeft hem het leven gered
want had hij de stok niet naar het monument voor de onbekende 
soldaat opgeheven
was hij het slachtoffer geweest
dus was de overste het slachtoffer
een oogwenk mevrouw Frölich
een oogwenk
En het tweede schot in de lucht
waarschijnlijk hadden de anarchisten angst

omdat ze de president niet met het eerste schot getroffen hadden
kijkt in de lege hondenmand
De verdenking 
is op uw zoon gevallen
mevrouw Frölich
Frölich in het gezicht
Uw zoon is toch aan de universiteit ingeschreven
niet waar
niet waar mevrouw Frölich
president en masseur barsten in hard lachen uit
Een staat
vol angst mevrouw Frölich
kijkt naar de badkamerdeur
Eerzucht
haat
anders niets

doek
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tweede scène                                  
presidente met een sluier over het hoofd aan de toilettafel zittend, 
mevrouw Frölich achter haar

PRESIDENTE
Ik zie
maar ik word niet gezien
Ik kan alles zien
ik zie mezelf
mezelf mevrouw Frölich
in de spiegel
zelf
Ik zie u ook
U staat met uw altijd even grijze gezicht
achter me
Binnenkort heb ik u ingehaald
Dan zijn we hetzelfde mevrouw Frölich
draait zich om naar de badkamer
president en masseur barsten in hard lachen uit
Deze lach
heeft me altijd afgestoten
in zichzelf
zoals me aan deze man altijd alles
afgestoten heeft
alles
Begrijpt u mevrouw Frölich
alles
Omdat ik hem gehaat heb
omdat hij mij afgestoten heeft
eerzucht
haat
anders niets
Op hem hebben de anarchisten het voorzien
maar ze hebben hem nooit getroffen
nog niet
hoort u mevrouw Frölich
president en masseur barsten in hard lachen uit
nog niet
Dan sta ik daar
Dan ben ik de presidentsweduwe
Ik vraag me toch af
wie is de volgende
is het de president van het constitutioneel hof
is het de minister van de buitenlandse zaken
is het misschien de nieuwe minister van de buitenlandse zaken
of de nieuwe minister van de binnenlandse zaken
Binnenkort is er in deze staat
geen helder hoofd meer
geen helder en geen uitzonderlijk hoofd meer
zegt de kapelaan
hoort u mevrouw Frölich
de aartsbisschop word door zijn eigen gewapende lijfwacht 
beschermd
De aartsbisschop heeft zijn wandelingen
in het aartsbisschoppelijk paleis gestaakt
hij komt zijn kamer niet meer uit
hij heeft ook angst
Ze hebben allemaal angst
allemaal angst hoort u
eerst hadden ze geen angst
maar nu hebben ook alle kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
angst
Misschien is de aartsbisschop de volgende
De anarchisten gaan volgens een nauwkeurig plan te werk
en wordt de een geliquideerd mevrouw Frölich
slaat de ander weer toe
tot ze hun doel bereikt hebben
Frölich in het gezicht
Op uw zoon is de verdenking gevallen
De filosofiestudenten
zijn de gevaarlijksten
zegt de kapelaan
en de theologen
de filosofie en de theologie
zijn het gif
vergiftigen de staat
brengen hem om
door ons om te brengen
president en masseur barsten in hard lachen uit
De vrijheid 

is te groot geweest
zegt de kapelaan
de teugels losser laten
betekent anarchie mevrouw Frölich
kijkt in de spiegel, met het gezicht heel dicht bij de spiegel
Ik zie
maar de anderen zien mij niet mevrouw Frölich
De kunstenaars
die ik altijd ondersteund heb
de schilders de beeldhouwers
de dichters mevrouw Frölich
de concertmuzikanten
ze tonen geen dankbaarheid
Mecenaat is onzin
een stommiteit
een kunstenaar te ondersteunen
Kunstenaars behoren met voeten getreden te worden
zegt de kapelaan
Met voeten getreden
de kunstenaars de kunsten
met voeten getreden mevrouw Frölich
na een pauze
zo
had de professor mij moeten schilderen
zo
zo mevrouw Frölich
rukt de sluier van haar hoofd
niet zo
Frölich in het gezicht
niet zo
gooit de sluier op de grond
president barst  in hard lachen uit
presidente commandeert Frölich
Raapt u hem op
raapt u de sluier
op
mevrouw Frölich raapt de sluier op
Neemt u de sluier
neemt u de sluier
mevrouw Frölich slaat de sluier om
presidente barst in hard lachen uit, roept plotseling
U heeft niet het recht
de sluier te dragen
U heeft niet het recht
niet het recht
Doet u de sluier omlaag
omlaag met de sluier
omlaag
af
mevrouw Frölich doet de sluier af
U moet uw ware gezicht dragen mevrouw Frölich
wijst op de klerenstandaard
Daar
hangt u de sluier daar
mevrouw Frölich hangt de sluier op de klerenstandaard
presidente commandeert
Kamt u mij
president en masseur barsten in hard lachen uit
presidente kijkt naar de badkamerdeur
Deze lach
die deze man
altijd lacht
altijd lacht hij
kijkt in de lege hondenmand
wij hebben hem gehaat
hij heeft ons gehaat
wij hebben hem gehaat
Eerzucht
en haat
anders niets
mevrouw Frölich kamt haar
Uw geur
is de geur
die me aan armoede herinnert
maar u ademt vertrouwenwekkend mevrouw Frölich
gelijkmatig
en vertrouwenwekkend
dan weer volkomen ongelijkmatig
gejaagd
en ik weet niet
wat er in u omgaat
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Lichaam en hoofd beheersen
zegt de kapelaan
lichaamsdiscipline
hoofddiscipline
tot filosofie maken
begrijpt u
pathetisch
Ik ben door de hoofddiscipline 
van de kapelaan gefascineerd
De hoofden in de kerk
zijn anarchistische hoofden
heeft de kapelaan gezegd
Mijn man wantrouwt
de kerk
Zo’n voortdurend alles denkend hoofd
ophebben
zegt de kapelaan
zo’n alles analyserend hoofd
ophebben
Hij is een afvallige
bijna al
geëxcommuniceerd
Oorspronkelijk heb ik jegens de kapelaan 
niets dan afkeer gevoeld
Alleen zijn kennis van de Franse taal
bewonderd
Zoals hij mij Zola heeft voorgelezen Flaubert
kijkt in de lege hondenmand
dat het zelfs hem geboeid heeft
dit opmerkzame wezen
naast mij
en Goethe hoort u
en Marcel Proust
en tenslotte Voltaire
altijd weer Voltaire
Voltaire
Voltaire
Toen hij
Voltaire
zijn ezel bij de tuinpoort tegenkwam
op zijn buitenverblijf in Ferney mevrouw Frölich
de ezel bij de tuinpoort tegenkwam
zei hij
alstublieft u heeft voorrang meneer de president
mevrouw Frölich barst in hard lachen uit
presidente haar toe snauwend
Weest u rustig
U heeft niet het recht
daar om te lachen
U niet
Alstublieft
zei Voltaire tegen zijn ezel
toen hij hem bij de tuinpoort tegenkwam
U heeft voorrang mijnheer de president
De uitspraak van de kapelaan
vooral als hij Voltaire las
excellent
excellent
hij heeft een leerstoel aan de Sorbonne afgeslagen
voor mij mevrouw Frölich
mevrouw Frölich masseert de nek van de presidente
De warmte stijgt
heel licht
volgens de wetten van de geneeskunst
in het hoofd
heel licht
plotseling over de kapelaan
Stelt u zich voor
zijn moeder heeft hem
toen hij drie jaar oud was
verstoten
verstoten
In Rotterdam op een viskotter
werd hij in een hangmat gelegd
bij pleegouders
de armoedigste omstandigheden
heeft zijn moeder hem ingeschopt
maar alleen zo
helemaal van onder af naar boven
wordt er wat van een mens
Uit de armoede groeien deze hoofden

die de voortreffelijkste hoofden zijn
Zo’n afgrijselijke jeugd
die opeens tot het genie leidt mevrouw Frölich
Zoals de kapelaan Marcel Proust zegt
is geniaal
De vreselijkste jeugd
is het grootste kapitaal mevrouw Frölich
Dat is ook van hem
iedere dag zegt hij minstens
een belangrijke zin
Maar als hij al die zinnen
die de belangrijkste zinnen zijn
niet opschrijft
gaan ze verloren
Wat er voor de geschiedenis verloren gaat
mevrouw Frölich
als de kapelaan niets opschrijft
Op een later tijdstip zegt hij
schrijft hij alles op
wat hem belangrijk genoeg lijkt
opgeschreven te worden
op een later tijdstip
Het tijdstip is nog niet gekomen
En ik doe moeite
aantekeningen te maken over dat
wat hij zegt
maar ik raak die aantekeningen kwijt
Het genie zegt de kapelaan
komt helemaal van onder af naar boven
En Pascal zegt
het volstaat te zijn
plotseling commanderend
Nu de benen
masseert u mijn benen
strekt het rechterbeen uit
mevrouw Frölich masseert het rechterbeen
Je moet wel zo ver gekomen zijn
als de kapelaan
die alle werelddelen kent
alle werelddelen mevrouw Frölich
om op deze belangrijke manier
te kunnen denken
De buitenste werelddelen 
zowel als de binnenste werelddelen
dat wat buiten is
en dat wat binnen is
heel de geografie van buiten kennen
en heel die van binnen 
En denken als een chirurg
begrijpt u
Een professoraat aan de Sorbonne opgeven
om mij Zola voor te lezen
en Flaubert
en Marcel Proust
Mijn man haat hem
Ook van de geschiedenis
begrijpt hij het meest
Het is geen weggegooid geld
om zo’n belangrijke geest te engageren
kijkt in de lege hondenmand
En van hem hield hij
boven alles
Hij bracht altijd iets voor hem mee
Zelfs ham
zelfs ham mevrouw Frölich
pinda’s
bananen
boterhammen mevrouw Frölich
boterhammen
een voor een
heeft hij hem eens
steekt het linkerbeen uit om te masseren
mevrouw Frölich masseert het linker been
de twaalf boterhammen
de duurste boterhammen
die ik ooit gemaakt heb
hem in de mond gestopt
hem
kijkt in de lege hondenmand
hem 
een voor een
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heel muzikaal mevrouw Frölich
helemaal volgens de wetten van de muziek
dat ik verbaasd was
Wat de kapelaan over Pascal zegt
is van toepassing op hemzelf
Zijn eigen gedachten
hebben de kwaliteit van de Pensées
Maar wat praat ik voor flauwekul met u
Ik praat met u
en u begrijpt niet
waarover ik met u praat
president en masseur lachen
Er is
zoveel zekerheid
anderzijds onzekerheid 
in de buurt
van een genie
Een denkend hoofd zoals het hoofd van de kapelaan
stelt gerust enerzijds
verontrust anderzijds
dat is het scheppende
trekt het linkerbeen in
mevrouw Frölich staat op
En daarbij is zo’n mens ook nog voornaam
Als mensen
of beter zoals hij zegt hoofden mevrouw Frölich
maar hoeven aan te stippen aan een thema
en ze begrijpen
president en masseur barsten in hard lachen uit
Ik heb overwogen
of ik de donaties aan de kunstenaars
schrap
omdat de kunstenaars ook kiemcellen van de anarchie zijn
zoals mijn man zegt
en de kapelaan spreekt het niet tegen
maar ik schrap de donaties niet
De donaties aan de kunstenaars
worden niet geschrapt
Waar heeft u toch de toespraak
die de nieuwe overste voor mijn man heeft opgesteld
mevrouw Frölich af en komt met de toespraak binnen
presidente pakt de toespraak, leest
en dat voor deze misdaad moet worden geboet
terwijl we nu hier
aan het open graf staan
Een goede vriend
een trouwe burger
tegen Frölich
Is het niet grotesk
dat de nieuwe overste
de grafrede voor zijn voorganger moet schrijven
heeft dat niet iets tragisch
mevrouw Frölich
leest voor
staan wij aan het open graf
van dit onbaatzuchtige mens
deze dappere officier
die voor zijn vaderland
vaderland
vaderland
vaderland
legt de toespraak op de toilettafel, steekt de tong uit
vaderland
tegen Frölich
Als u mijn man de hoestdrank geeft
geeft u mij ook van de hoestdrank
onthoudt u
twee lepels voor mijn man
twee lepels voor mij
misschien helpt het me
bij het leren van de rol
in de kindervoorstelling
Zoals u weet speel ik al twintig jaar
de hoofdrol
met tegenzin de laatste jaren
met tegenzin
maar men bestormt me
en ik speel weer
Ik vraag me af
of het gepast is
dat ik nu

in deze vreselijke tijd
waarin zoveel leed wordt aangedaan
meespeel
Wat zegt u
Dat ik meespeel
terwijl we toch in zo’n huiveringwekkende tijd leven
In een toneelstuk spelen
terwijl ik iedere dag naar het kerkhof moet gaan
om aan het graf van een dierbaar vermoord mens te staan
Het valt me zwaar
aan een open graf te staan mevrouw Frölich
en sta ik aan een open graf
zie ik mezelf niet aan een open graf
maar op een kijkdoostoneel
en ik zeg mijn tekst
deze vrolijke kindertekst mevrouw Frölich
En ik vraag me af
wanneer ik de beheersing verlies
En dat het zomaar mogelijk is
dat ik plotseling
aan een open graf
in plaats van in droefenis verzonken te zijn
mijn tekst zeg
deze vrolijke tekst mevrouw Frölich
deze vrolijke tekst
president en masseur barsten in hard lachen uit
Ik vraag me af 
waarom ik u 
in de kunst van de massage heb ingewijd
mevrouw Frölich masseert weer haar nek
Van binnen naar buiten 
mevrouw Frölich
Altijd aan drainage denken
En zowel bedeesd als zelfverzekerd
De ziektekiemen uit een lichaam
als het mijne
naar buiten masseren
De beelden
de ideeën die ik heb
als u mij masseert
Ik vraag me af
wat ziet u
wat denkt u
als ik u masseer
Plotseling wordt zoveel dat bedekt is blootgelegd
president en masseur lachen
Natuurlijk
u hoeft in het geheel geen angst te hebben
De anarchisten doen 
u niets
Maar het zou toch kunnen
bij vergissing
bij vergissing
als u bij vergissing
kijkt in de lege hondenmand
Zoals hij gedood is
dood
Als ik er aan denk hoe hij zijn hoofd
op de rand van de mand legde
Het trouwe dier
heeft urenlang naar mij gekeken
als ik Flaubert las
of Zola
of Albert Camus begrijpt u
de grote Fransen
voor wie ik altijd 
de grootste fascinatie heb gehad
Wat er in zo’n
onschuldig schepsel
omgaat
we weten het niet
Hij heeft zijn geheim
meegenomen in het graf
kijkt naar de badkamerdeur
Hem hadden ze willen doden
Hem te doden
was hun bedoeling
kijkt in de lege hondenmand
Het arme dier
hebben ze gedood
De kapelaan zegt
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dat het om 
krankzinnigen gaat
jonge mensen
die in een uitzichtloze situatie zitten
in hun hoofd
mevrouw Frölich
Het proletariaat is het niet
mevrouw Frölich
de intellectuelen zijn het
president barst in hard lachen uit
mijn man
heeft ook angst
maar hij laat het niet zien
hij mag zijn angst niet laten zien
Ik mag mijn angst laten zien
wij ja
En hoe
mevrouw Frölich in het gezicht
En hoe u uw angst laat zien
die u helemaal niet hoeft te hebben
U hoeft geen angst te hebben
I k  moet angst hebben
U niet
Alles is er op gericht
dat  i k  angst moet hebben
zegt de kapelaan
en bij u
alles
dat u niet de geringste angst
moet hebben
haar in het gezicht
Alleen bij vergissing
mevrouw Frölich
mijn kousen zitten los
strekt het rechterbeen uit en Frölich trekt aan haar rechterkous en 
strekt het linkerbeen uit en Frölich strekt aan haar linker kous
Maar dat de anarchisten
mij het liefste hebben afgenomen
Maar de wereld begrijpt niet
ze wil niet begrijpen
ze kan niet begrijpen
Frölich staat op, nadat de presidente haar benen heeft 
teruggetrokken
Hoeveel lijkredes
de oude overste geschreven heeft
de laatste tijd
niet foutloos mevrouw Frölich
niet zonder frase
alleen zijn eigen niet
Hij had zijn eigen kunnen schrijven
zijn eigen mevrouw Frölich
neemt de toespraak van de toilettafel, leest voor
En dit trouwe mens
vertrouwen we toe aan de geboortegrond
wij die om hem heen staan
en treuren vragen ons af
waarvoor deze trouwe dienaar van de staat
zijn offer gebracht heeft
maar wij weten waarvoor
hij zijn offer gebracht heeft
gooit de toespraak op de toilettafel, tegen Frölich
Weet u waarvoor 
de overste zichzelf opgeofferd heeft
Weet u het
Ik vraag u
weet u het
zichzelf opgeofferd
heeft de overste zichzelf opgeofferd
kijkt naar de badkamerdeur
president lacht
Ze denken al jarenlang
aan niets anders
dan hem uit de weg te ruimen
plotseling hard
Meedogenloos tegen de anarchisten optreden
meedogenloos
korte metten maken
de kortste metten
zegt de kapelaan
anderzijds
zoekt iets

Waar heb ik toch de haarspeld
de lange haarspeld mevrouw Frölich
president draait de douche open
De haarspeld
mevrouw Frölich
mevrouw Frölich bukt zich en zoekt de haarspeld
De kapelaan is voor de kortste metten
enerzijds
anderzijds
Maar de kapelaan is niet de kerk
president hoest
mevrouw Frölich heeft de haarspeld gevonden, staat op
presidente neemt de haarspeld in haar mond
mevrouw Frölich trekt de haarspeld uit haar mond
U heeft gelijk
herinnert u mij altijd weer
aan deze onhebbelijkheid
De haarspeld in de mond stoppen
wat een onhebbelijkheid
wat een wijdverbreide ontzettende onhebbelijkheid
de haarspeld in de mond stoppen
Frölich direct in het gezicht
deze onhebbelijkheid
Vervolgens moet ik 
meteen na de begrafenis
naar de zaak mevrouw Frölich
herinnert u mij
mevrouw Frölich wil iets zeggen
Zegt u niets
Gelijktijdig moet ik 
naar de zaak
en naar het forensisch-pathologisch instituut
kijkt in de lege hondenmand
En mijn rol leren
mijn tekst
voor de kindervoorstelling
plotseling
Waar is de overste eigenlijk opgebaard

FRÖLICH
In het legermuseum

PRESIDENTE
In het legermuseum
van daar 
de rouwstoet
naar de centrale begraafplaats

FRÖLICH
Naar de centrale begraafplaats

PRESIDENTE
Dat wordt een geweldige demonstratie
tegen het anarchisme mevrouw Frölich
zegt de kapelaan

PRESIDENT tegen masseur
Droogt u mij goed af
goed afdrogen
goed 
zo
lacht

PRESIDENTE
Als de zaak zo groot is
als mijn zaak
die ik zoals ze is
het huwelijk heb ingebracht mevrouw Frölich
verlies je het overzicht
soms mevrouw Frölich
Koersschommelingen
Pensioneringen
Huldigingen
En de diefstalaffaires mevrouw Frölich
mevrouw Frölich bukt zich
presidente kijkt op de grond
Daar moet ie zijn
daar
daar
mevrouw Frölich staat op met een haarspeld
En niet in de mond stoppen
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niet in de mond stoppen
Zo’n zaak als die van ons
verleidt de mensen natuurlijk tot diefstal
Al u wist hoeveel personeel
al op diefstal betrapt is
Vaak komen we er pas na jaren achter
maar we komen achter de diefstallen
Dat ze gepakt worden de dieven
kijkt in de lege hondenmand
Wat heb jij met al die wereldpolitieke onzinnigheden te maken
buigt naar beneden naar de hondenmand
Jij 
mijn liefste
wat heb jij er mee te maken
tegen Frölich
Zorg dat u de halsband
niet mee verbrandt
U moet de halsband terugbrengen
De halsband
de mooie halsband
met de twee goudenknopen
in de lege hondenmand
Ze hebben jou mij afgenomen
mij afgenomen
de anarchisten
jou
tegen Frölich
Heeft u het gehoord
D e   h a l s b a n d
en neemt u hem voorzichtig van hem af
met gebogen hoofd
Ik gruw voor 
wat ik in het forensisch-pathologisch instituut 
gezien heb
Frölich in het gezicht
Stelt u zich voor
de overste hebben ze
kijkt in de lege hondenmand
met hem 
samen
naar het forensisch-pathologisch instituut gebracht
president komt uit het bad binnen, achter hem de masseur 
presidente plotseling, zo dat iedereen het duidelijk kan zien, Frölich 
bij de pols pakkend en de pols van Frölich stevig drukkend, tot haar 
man
Als ik u niet had
laat de pols van Frölich los
president heeft alleen een handdoek om zijn buik gewikkeld
mevrouw Frölich met een lange onderbroek naar de president

MASSEUR maakt een buiging voor de president en zegt
Ik dank u meneer de president
tot ziens meneer de president
buigt voor de presidente
Tot ziens mevrouw de president
af

PRESIDENT roept hem achterna, Frölich helpt de president in de 
lange onderbroek
Vergeet u niet
het melissesap mee te brengen morgen
het melissesap
president gaat aan de toilettafel zitten

PRESIDENTE tegen Frölich
Laat u mijn man
de toespraak zien
pakt de lijkrede, die de nieuwe overste geschreven heeft, van de 
toilettafel, geeft hem aan Frölich, die geeft hem aan de president.
Een goede stijl
geloof ik
zoals de nieuwe overste schrijft
je nieuwe beschermer
adjudant
alleen de oudjes
die vlak voor hun pensionering staan
worden naar jou overgeplaatst
naar de president

PRESIDENT leest de toespraak door
Hopelijk beperkt het werk

van de nieuwe overste zich niet
tot het opstellen van grafredes
mevrouw Frölich trekt de president, terwijl hij de toespraak leest, 
eerst zijn linker, dan zijn rechter sok aan

PRESIDENTE
Frölich heeft voor jou het zwarte verband gestreken
Bloedt de wond nog
president grijpt naar zijn hoofd
presidente staat op en gaat naar hem toe
De wond bloedt niet meer
een schampschot
nauwelijks een schampschot
kust hem op zijn voorhoofd
wijst op de tekst van de toespraak
Daar zie je
geboet worden
moet geboet worden
barst in hard lachen uit en gaat terug naar de toilettafel, gaat zitten
Geboet worden
zegt de kapelaan
is een volstrekt
domme formulering

PRESIDENT nadat Frölich zijn sokken heeft aangetrokken 
De omstandigheden stonden me niet toe
me  aan mijn lievelingsbezigheid te wijden
de natuurwetenschap
mijn zoon wijdt zich
nee
nee nee

PRESIDENTE
Zeg maar tegen Frölich
dat je in het jaar vierendertig
de keuze hebt gehad tussen twee gezantschapsposten
het interesseert haar niet
niet meer
zoals het mij niet meer interesseert
Omdat jij op het beslissende moment
naar de hoofdstad bent gegaan
en alles in de hand genomen hebt
mevrouw Frölich kamt het natte haar van de president
Een toevallige kennismaking
een invloedrijke persoonlijkheid
na het ongelukkige einde van de oorlog
kopieert haar man
Toen ben ik begonnen
mij alleen nog maar met Metternich bezig te houden
en alleen nog maar Metternich te lezen
Over het dynastieke karakter
Over de slavische confederatie etcetera
Over dubbelmachten
Over wezens met twee hoofden
waarvan er een altijd
het actievere deel is etcetera
Over de geschiedsbreuk
identiteit etcetera
Ik ben van mening
dat je de mensen rustig moet laten zeggen
wat ze willen
zolang ze ons laten doen
wat we willen etcetera
voorzichtig en
pessimistisch
tegen Frölich
Hoort u mijn man
hij zegt altijd hetzelfde
ik hoor wat hij zegt
altijd hoor ik wat hij zegt
dertig jaar lang hoor ik
altijd hetzelfde
Heersersvolkeren
Rijkshelften
Concessies
en dan
De noodlottigste daad etcetera
en dan
tegen vier uur ‘s middags
terwijl hij voorwendt
zich met mij te onderhouden
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mij te onderhouden
over staatskanselier Kaunitz
mevrouw Frölich trekt de president het onderhemd aan, dan het 
overhemd, borstelt het jacquet, terwijl de president zijn overhemd 
dichtknoopt
presidente maakt zich op, in de spiegel kijkend
Binnenkort hebben ze alle
goede en heldere hoofden
omgebracht

PRESIDENT
De nieuwe overste
is een uitstekende officier

PRESIDENTE
zoals de oude overste
die niet in staat was
je te beschermen
Hij had je moeten waarschuwen
Hij had moeten zeggen
niet meer naar het monument voor de onbekende soldaat
want hij had moeten uitrekenen
dat de anarchisten
toeslaan
in de lege hondenmand kijkend
Binnenkort hebben ze alle goede
en heldere hoofden omgebracht
zegt de kapelaan
kijkt naar het raam
Naar buiten kijken
en angst hebben
in de spiegel kijkend
De laatste keer 
dat ik in de kindervoorstelling meespeel
Plotseling is mijn hoofd leeg
ik weet geen woord
daar sta ik
en weet geen woord
niets
en de toneelspelers staren me vragend aan

PRESIDENT
Het is me altijd bevallen
wanneer jij in het kinderstuk optrad
Jij hebt je talent 
niet ontwikkeld
Je had het tot een grote toneelspeelster kunnen brengen
nota bene
mevrouw Frölich trekt de president de jacquetbroek aan
Mij hebben vrouwen
met toneelspelerstalent
altijd aangetrokken
die door Shakespeare bezield zijn
door Molière
Mij interesseert alleen de opera
schreeuwt uit
Toneelstukken

PRESIDENTE
Waar ontmoet je haar

PRESIDENT
In Madrid

PRESIDENTE
In Madrid
Is dat niet omslachtig
haar in Madrid te ontmoeten
Je zou haar net zo goed mee kunnen nemen

PRESIDENT
Geen ruchtbaarheid mijn kind
vooral geen ruchtbaarheid
strekt het rechterbeen uit en laat zich door Frölich de rechterschoen 
aantrekken
Vooral geen ruchtbaarheid
strekt het linkerbeen uit
mevrouw Frölich trekt hem de linkerschoen aan
Ze is al in Madrid
Als ik niet naar de begrafenis moest
was ik daar ook al

een elegante stad
tegen Frölich
Daar moet u eens heen
en een paar schoenen kopen
mevrouw Frölich
de elegantste schoenen
krijgt u in Madrid
en in Lissabon
mevrouw Frölich ordent het overhemd van de president
president tegen Frölich
U draagt nog altijd
de schoenen
van uw overleden moeder
mevrouw Frölich
kijkt naar haar schoenen
Die zijn al helemaal uit de mode geraakt
Gaat u er eens heen
naar Madrid

PRESIDENTE in de spiegel kijkend
Een keer nog
dan niet meer
nooit meer
de laatste keer
dat ik meewerk
meewerk
de laatste keer
in de lege hondenmand kijkend
Maar wanneer je eenmaal begonnen bent
je met zoiets in te laten
kun je er er niet meer uit
PRESIDENT
Wist jij
dat het toneelstuk
op een idee van de aartsbisschop berust
De eerste schets daarvoor
was van de aartsbisschop

PRESIDENTE kijkt in de lege hondenmand
Mijn kleine toneelcriticus jij
mijn arme kleine
Altijd heb je toegekeken
als ik
voor de spiegel
de rol instudeerde
hebt toegekeken
en toegehoord
hij had zo’n gevoelig gehoor
tegen de president
dan zag ik meteen
er is iets verkeerd
De intonatie
of de uitdrukkingswijze
In zo’n rol
is alles psychologie
zegt de kapelaan
kijkt in de lege hondenmand
Omdat je zo’n zwak hart had
De anarchisten 
hebben je gedood
De staatsvijanden
Als ze  h e m  getroffen hadden
j o u  hebben ze getroffen
de overste en
omdat je zo’n zwak hart had
jou
vanuit een hinderlaag
Eerzucht
haat
anders niets
tegen Frölich
Wikkelt u het verband voorzichtig
om het hoofd van mijn man
voorzichtig

PRESIDENT
Heel voorzichtig
mevrouw Frölich

PRESIDENTE
Op slag dood
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Het schot
en hij was dood
Het arme dier
ik heb helemaal niet gezien
dat de overste getroffen was
ik dacht
dat het dier doodgeschoten was
hartverlamming
kijkt in de lege hondenmand
mijn liefste
in mijn armen
draait zich om en laat het zien
zo 
heb ik hem laten vallen
zo
op de grond
het dier is dood
merkte ik
en heb het dier laten vallen
tegen Frölich
Begrijpt u
op de grond gegooid
toen hij dood was 
levenloos
laat nog eens het voorval zien
Zo
zo
kijkt weer in de spiegel
Hij was nog helemaal warm
Wij zijn er met de schrik van afgekomen

DIENSTMEISJE  komt binnen
Meneer de overste

PRESIDENTE
Laat meneer de overste binnenkomen
kijkt op de klok
Bijna tien uur
dienstmeisje af
Wanneer is de begrafenis mevrouw Frölich

FRÖLICH
Om elf uur
mevrouw de president

PRESIDENT
Alle begrafenissen 
zijn om elf uur
iedere staatsbegrafenis
De overste komt binnen met een aktemap, buigt voor de presidente, 
dan voor de president
Komt u overste
komt u

PRESIDENTE tegen de overste
Heeft u de daders

OVERSTE
Niet mevrouw de president

PRESIDENTE
Niet
niet

PRESIDENT
Nog niet
president gebaart de overste dat hij de akte moet laten zien

OVERSTE
Gratieverleningen
meneer de president
Drie gratieverleningen
De kanselier heeft de gratieverleningen
al ondertekend

PRESIDENTE maakt zich op
De kanselier heeft ondertekend
De kanselier heeft ondertekend
maar de president ondertekent niet
mijn man ondertekent niet
vurig tegen de president

Geen gratieverlening
Geen gratieverlening
mevrouw Frölich houdt de zwarte jurk voor de presidente
Geen gratieverlening
Wat zijn dat voor mensen

OVERSTE terwijl de president de akten doorkijkt
Zogenaamde 
levenslangen
mevrouw de president
zogenaamde levenslangen

PRESIDENTE
Dus zware gevallen

OVERSTE
Zeer zware gevallen

PRESIDENTE
De kerstamnestiën
heb ik altijd gehaat
Het is nog geen november
of daar komen de gratieverleningsadviezen
tegen de president
Heb het hart es
te ondertekenen
Niemand wordt gratie verleend
Geen gratieverlening
overste klapt de aktenmap dicht
Dit is niet het juiste tijdstip
voor gratieverleningen
geen genade
geen genade
tegen Frölich
Wat staat u daar
trekt u mij toch de jurk aan
mevrouw Frölich trekt de presidente de jurk aan
ondertussen de presidente
De gratieverleningen heb ik altijd gehaat
Nu niet
niet nu
in de spiegel
Nooit
als ze de jurk aan heeft, draait ze zich om naar de president
Geen gratieverleningen
Ongelooflijk
draait zich om naar de lege hondenmand en kijkt erin
Terwijl ze mij
het liefste hebben afgenomen
tegen de overste
U kunt gaan
Gaat u
En trouwens
uw toespraak is een meesterwerk
de toespraak voor uw voorganger
een meesterwerk
overste gaat, terwijl hij steeds weer buigt, af
presidente hem naroepend
Een meesterwerk
een meesterwerk
in de hondenmand
een meesterwerk
tegen de president
die gratieverleningen zijn een anachronisme
een anachronisme
een anachronisme
strekt het rechterbeen uit
mevrouw Frölich trekt haar rechterschoen aan
Een anachronisme
strekt het linkerbeen uit
mevrouw Frölich trekt haar linkerschoen aan
Wij hadden niet
naar het monument voor de onbekende soldaat moeten gaan
tegen de president direct
Jou verzoeken
levenslangen gratie te verlenen
op dit tijdstip
kijkt in de lege hondenmand
is een smakeloosheid
president spant de bretels over zijn schouders
Omdat ik
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op het idee kwam
naar het monument voor de onbekende soldaat te gaan
naar buiten
kijkt naar het raam
terwijl ik eigenlijk
van plan was
een nieuwe hoed voor mezelf te kopen
tegen Frölich
Geen zwarte hoed mevrouw Frölich
vindt u niet
een zwarte hoed
niets zwarts
Naar de stad gaan
naar de hoedenwinkel
maar in plaats van de hoedenwinkel
ging ik naar de kanselarij van de president
tegen de president
en nam je mee naar het park
naar het monument voor de onbekende soldaat
kijkt in de lege hondenmand
Wat had het dier een plezier
gaan rondrennen is hij
meteen gaan rondrennen
om het monument heen
Plotseling het schot
Ik heb het dier weggegooid
laat het zien
zo heb ik het dier weggegooid
zo

PRESIDENT
De overste
was op slag
dood
slechts twintig stappen van de plek 
waar twintig jaar geleden
de moord op de kanselier plaats vond

PRESIDENTE
Dit is het tijdstip
waarop alles omgedraaid wordt
zegt de kapelaan
In ieder mens
zit een anarchist
is het hoofd een helder hoofd
is het een anarchistisch hoofd
Misschien
zegt de kapelaan
is het al de revolutie
tegen Frölich
Verschoont u het bed van mijn man
het moet elke dag vers verschoond worden
hij maakt alles bloedig
In de nacht
zonder verband
tegen de president
Slechts een lichte schram
aan het hoofd
zo licht
dat je hem helemaal niet meer zien kan
maar
president vijlt zijn nagels en smeert dan zijn gezicht in met 
huidcreme
mevrouw Frölich kamt de presidente
U heeft mij bekeken
toen ik met de vleeshouwer
Dat heeft u gezien
opeens spreekt u
op het juiste tijdstip spreekt u
tot nu
maar dan
mijn man weet van de verhouding
en om heel eerlijk te zijn
het was een idee van de kapelaan
Als mijn man zich 
met derderangs toneelspeelsters vermaakt
in de  nacht
Hij weet wat ik doe
wij hebben geen geheimen
past u echter op mijn man
ook maar de geringste toespeling te maken 

Wat ziet u er goed uit in deze jurk
als een kind van de revolutie
Wat ik niet meer draag
staat u uitstekend
u draagt mijn afgedragen jurken zo goed
tegen de president
Vind je niet
dat ze er in mijn afgedragen jurken
zo uitstekend uitziet
tegen Frölich
Het is uw lot
in afgedragen gezagsjurken
op te bloeien mevrouw Frölich
Wat een enorm verschil tussen ons
kijkt in de lege hondenmand
Geen hond meer
geen hond meer
U heeft zulke fijne handen mevrouw Frölich
pakt Frölich bij de hand en doet haar pijn
president draait zich naar de scène om
presidente laat Frölich weer los
Zo’n hard gezicht
en zulke fijne handen
Zoals het gezag
Maar er zit iets afstotelijks in de manier
waarop u mij kamt
waarop u mij bij het aankleden behulpzaam bent
Zoals u door de deur naar binnen komt
Als u binnenkomt
denk ik iedere keer
Waarom komt u nu binnen
Maar u verheldert niets
twintig jaar
heeft u niets verhelderd
pakt steeds weer sieraden en legt ze terug op de toilettafel
U kwelt me
zoals ik u kwel
draait zich om naar de president
en alletwee kwellen we hem
U doet het onbewust
ik bewust 
volgens een heel duidelijk plan
En hij kwelt iedereen
pakt het hondenportret en zet het weer op de toilettafel
iedereen begrijpt u
hij heeft de macht
iedereen te kwellen
Alles kwelling
Eerzucht
haat 
anders niets
De kapelaan zegt
er is niets
dan absurditeit
tussen de mensen

PRESIDENT
De overste 
krijgt een eregraf

PRESIDENTE
Zoals verder alleen kunstenaars
dichters componisten
wereldberoemde kunstenaars
steekt de tong uit
president hoest
De straten 
waar de rouwstoet doorheen gaat
zijn afgesloten
en op alle openbare gebouwen
hangen zwarte vlaggen
En de scholen zijn vrij
mevrouw Frölich

PRESIDENT
Het scheelde maar een haar

PRESIDENTE
Het scheelde maar een haar
en de president was dood geweest
Theatraal
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pathetisch
politiek
tegen Frölich
Ik ben afgemat
afgemat
De meedogenloosheid van het protocol
Het is niet makkelijk
de vrouw van de president te zijn
Laat staan de president zelf
president raapt zijn boord van de grond op en bevestigt hem aan zijn 
hemd
Sinds half oktober
hebben we alleen nog maar zwarte kleren aan
en om de dag zijn de hoofdstraten
voor een staatsrouwstoet afgesloten
En binnenkort sterven ze bij honderden
zegt de kapelaan
de wereldse
en de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
Omdat de natuur haar recht opeist
oogsttijd
zegt de kapelaan
oogsttijd
gaat voor de spiegel staan
Maar zwart staat me goed
goed
heel goed

FRÖLICH
Zwart staat u
mevrouw de president

PRESIDENTE
U weet precies 
wat ik horen wil
Zo bent u
dat u mij altijd zegt
wat ik horen wil
en dat u mij kwelt
pakt een hand van mevrouw Frölich en houdt haar vast
maar je kan
laat de hand van Frölich los
niet altijd
in rouwkleding rondrennen

PRESIDENT
De overste was een verstandig man
alle vijf zonen
heeft hij me gezegd
stuurt hij naar de militaire academie

PRESIDENTE pakt een toegangskaartje van de toilettafel
De vereniging van muziekvrienden
stuurt mij nog altijd kaarten
voor de filharmonische concerten
De kunst van de fuga mevrouw Frölich
Johann Sebastian Bach
geeft Frölich de kaarten
De proletariër
die op de stoel van de president zit
Maar verliest u de kaarten niet
Een van uw collega’s
heeft eens een kaart verloren
mevrouw Frölich steekt de kaarten in haar jurk
De mensen komen
van het land
naar de stad
omdat ze een verfrissing verwachten
maar de stad verfrist niet
tegen de president
ze verfrist niet de stad
tegen Frölich
U ziet toch zelf
hoe treurig het nu
in de steden is
En binnenkort heerst daadwerkelijk
anarchie
zegt de kapelaan
U herinnert zich
er is een tijd geweest
dat u afwisselend

mij
en de hond heeft gekamd
op mijn bevel

PRESIDENT
Een reusachtig papierkomplot
hebben we tegen ons
alle kranten
eenvoudigweg allemaal
een enorm papierkomplot
mevrouw Frölich borstelt de hoge hoed van de president

PRESIDENTE kijkt in de lege hondenmand
Nu ben ik je kwijt
maar je geur is er nog
ik kan je ruiken
tegen Frölich
Uw aartsvijand
is dood
dood
kijkt in de spiegel
Mijn stem is alweer 
helemaal uitgedroogd
Hoestdrank
Hoestdrank
tegen Frölich
Als u mijn man hoestdrank geeft
geeft u mij ook hoestdrank
tegen de president
Van de vele lijkredes 
heb je die hese stem
tegen zichzelf in de spiegel
En dan
plotseling
de tekst kwijt raken
Waarom deze kindervoorstellingen
want allemaal worden we
oud
en week
tegen de president
Van de opbrengst worden vier rolstoelen gekocht
rijdbare
mevrouw Frölich wikkelt vanaf nu langzaam het zwarte verband om 
het hoofd van de president
uit Duitsland
In Duitsland zijn de rolstoelen
het allerontwikkeldst
De kinderverlamming
komt terug
en de longtuberculose
plotseling
pakt het hondenportret en zet het weer op de toilettafel terug
worden ze weer allemaal
door de longtuberculose
en door de kinderverlamming getroffen
De sanatoria zijn overvol
Jouw toneelspeelster
die juffrouw Gerstner
heeft heb ik gehoord
een rol gekregen
in een klassiek stuk
een bijrol evenwel
steekt de tong uit, hangt de parelketting om
Nu is het weer blijspeltijd
Nauwelijks worden de dagen donker
of de theaters spelen blijspelen
Maar ze moesten ze verbieden blijspelen te spelen
in een tijd als deze
Had de overste niet in alle stilte begraven kunnen worden
Een staatsbegrafenis
Omdat het de staat van pas komt
De kapelaan zegt
er bestaat niets pijnlijkers dan staatsbegrafenissen
of sowieso het soort pompeuze begrafenissen
zoals de prominenten ze organiseren
In alle stilte
doet de parelketting weer af en legt het op de toilettafel
Nu ken ik binnenkort 
alle kerkhoven
En alle toespraken
De toespraak van de nieuwe overste
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is als de toespraken van de oude overste
Geloof je niet
dat de anarchisten
alleen maar hoeven af te wachten
werkeloos toe te kijken
omdat diegenen die ze willen ombrengen
vanzelf afsterven
sterven af
sterven af
doet de parelketting weer om
In rijen
sterven de politieke prominenten
je hoeft ze niet met geweld om te brengen
ze sterven vanzelf
legt de parelketting tenslotte op de toilettafel
mevrouw Frölich heeft de president zijn vest en rok aangetrokken, 
de president staat op, Frölich borstelt hem van boven tot onder, zet 
de hoed op

PRESIDENT
Waar is de toespraak
mevrouw Frölich
mevrouw Frölich geeft hem de toespraak, stopt de toespraak in zijn 
zak

PRESIDENTE staat op, na een blik in de lege hondenmand
In rijen
sterven de prominenten
ze sterven vanzelf
president en presidente in het midden
mevrouw Frölich pakt de sluier van de kledingstandaard en legt hem 
over de presidente
president en presidente omarmen elkaar
met een grote steen wordt een ruit ingegooid
ze blijven geschrokken staan
de deur wordt open gerukt

OVERSTE komt binnen en zegt
De rouwstoet wacht
meneer de president

doek
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derde scène                                  

hotel Inglaterra
president en toneelspeelster lachend aan een tafel
kelner komt op en ruimt af
president en toneelspeelster barsten in lachen uit

PRESIDENT veegt met het servet zijn mond af
Zoals jij liep
blootsvoets
over stok en steen
Beneden in het dal wachtte de overste
op ons
hij dacht een ongeluk
Herinner jij je 
op de bank bij de stenen dwergen
heb jij je rol opgezegd
opgezegd

TONEELSPEELSTER slaat met de hand op het tafelblad
Opgezegd
opgezegd

PRESIDENT sigaarrokend
Uit het hoofd
Mijn voeten
dat kan je je niet voorstellen
mijn voeten
maar ik heb de schoenen niet uitgetrokken
niet

TONEELSPEELSTER 
Wie altijd laarzen aan heeft
en schoenen niet gewend is
die doen schoenen pijn 
als hij over stok en steen loopt

PRESIDENT
Lopen moet 
moet
moet mijn kind
lopen moet
president en toneelspeelster barsten in lachen uit
kelner opent een fles champagne, nadat hij meer van die flessen 
onder de tafel heeft gezet
De tijd mijn kind
kan men niet terugdraaien
citeert Voltaire
Niets is langer 
dan de tijd
want ze is de maat
der eeuwigheid
Niets is korter
want ze is ontoereikend
bij al onze ondernemingen
niets verstrijkt langzamer voor hem 
die wacht
en niets sneller voor degene
die geniet
kelner schenkt de toneelspeelster, dan de president in
ze kan tot in het oneindig grote uitdijen
en laat zich tot in het oneindig kleine delen
alle mensen houden haar
voor onbelangrijk
toch betreuren allen
haar verlies
niets kan zonder haar gebeuren
al dat het nageslacht niet waardig is
laat zij verdwijnen in vergetelheid
met opgeheven hoofd
maar al het grote
verleent ze de onsterfelijkheid
tot de kelner
U kunt gaan
Laat u ons nu alleen
alleen
kelner met het afgeruimde servies af
president kust de toneelspeelster op de wang
Herinner je je
daarna gingen we naar Estoril

te voet
De overste
dacht onmiddellijk aan een ongeluk
Die mensen denken onmiddellijk aan een ongeluk
ben ik niet op tijd
denken zij 
een ongeluk
zo zijn ze gedrild
de oude overste 
werd verliefd op Porto
de oude
de nieuwe overste is nog nooit aan de Atlantische Oceaan geweest
Mensen die voor de eerste keer
de Atlantische Oceaan zien
hier aan de zuidwestkust van Portugal
zijn onmiddellijk overweldigd 
door de aanblik 
trekt plotseling het tafelkleed omhoog
Het is de zelfde tafel
hier 
zie je
het is de zelfde tafel
toont de toneelspeelster een plek op het tafelblad
Hier heb ik 
iets ingekrast
Onze initialen
de vorige keer 
Jij was dronken mijn kind
daar heb ik
terwijl ik naar je keek
hoe je in slaap viel
slapend mijn kind
je viel in slaap
van vermoeidheid
toen we uit Sintra kwamen 
onze initialen ingekrast
werkelijk waar 
het is dezelfde tafel
laat het tafelkleed vallen
Ik heb gezegd
het moet dezelfde tafel zijn
Ze hadden kunnen beweren
dat het dezelfde tafel was
terwijl het niet dezelfde tafel is
het is dezelfde tafel
Deze hotels zijn de voortreffelijkste
in heel Europa
strak en streng geleid
Deze luxe mijn kind
Waarvoor leven we 
als we niet meer van deze luxe
kunnen genieten
steeds maar weer mijn kind
zo'n luxe
ongestoord
beide drinken
Ik wilde met jou
in hetzelfde appartement
lacht
aan dezelfde tafel 
met jou eten
De ingekraste letters bewijzen het
het is de dezelfde tafel
roept naar de deur
Meneer de overste

OVERSTE verschijnt in de deur
Meneer de president

PRESIDENT
Gaat u slapen
meneer de overste
Ik heb u niet meer nodig
wij hebben u niet meer nodig
tot de toneelspeelster
Niet waar mijn kind
wij hebben de overste niet meer nodig
Goedenacht meneer de overste
Morgen om negen uur bij de president
hoort u
klopt u aan om half acht
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U zult verbaasd zijn meneer de overste
over het Portugese protocol
goedenacht meneer de overste
OVERSTE buigt
Goedenacht meneer de president
af

PRESIDENT
En zo iets noemt zich
lijfwacht
lijfwacht
toneelspeelster lacht
En toen we naar het stierengevecht gingen
niet in de stadsarena
in het dorp
Ze doden de stier niet
in Portugal
en ze vechten vanaf een paard 
niet te voet zoals in Spanje
Ik heb een loopje genomen
met het protocol
de president heeft hard gelachen mijn kind
toen ik hem van mijn escapade
van ons beider escapade vertelde
de Portugese staatspresident mijn kind
heeft daar hard om gelachen
kust haar op de wang
Het kind van het platteland
dat naar de stad komt
en de president gelukkig maakt
het kleine plattelandskind
het plattelandskind het kleine
uit het koude donkere bergdorp
Omdat het talent heeft
en energie
Zoals ik ook talent gehad heb
en energie
Het belangrijkste is
dat de mens op een doorslaggevend ogenblik 
vroeg of laat
maar nooit te laat
talent heeft
en dat hij
dat is het belangrijkste mijn kind
niet na zijn eenentwintigste herkent
dat hij talent heeft 
en dat hem bevestigd wordt
dat hij talent heeft
ook de buitenwereld moet het talent zien
mijn kind
dat zo'n getalenteerd mens 
een heel bepaald talent heeft
want hij moet zich 
op een heel bepaald talent 
concentreren
En dat zo'n mens
vol energie alles inzet
om zijn zojuist herkende en bevestigde talent
te verwezenlijken
Op de verwezenlijking komt het aan
Geen procedures mijn kind
voortdurend alleen erop gericht
het talent te verwezenlijken
komt zo'n mens verder
Nooit ofte nimmer in de war laten brengen
moet zo iemand tegen zichzelf zeggen
die zijn talent heeft herkend
vooral zo'n mensenkind als jij
dat als eerste moet erkennen ik moet weg
weg van de ouders
weg uit de bergen
weg naar de stad
en mogelijkerwijs meteen het toneel op
daar waar zo’n talent zich kan ontwikkelen
De toneelspeelkunst
is een kunst
die zich niet langzaam ontwikkelt mijn kind
het is een kunst zonder omwegen
Het talent is herkend en verwezenlijkt 
al het andere onzin mijn kind
Ik zelf ben

zoals de hele wereld weet
helemaal van onderaf naar boven gekomen
weliswaar niet van het platteland
maar helemaal van onderaf
Net als jij helemaal van onderaf
ik heb al ver voor mijn twintigste herkend 
waarin ik talent had
en niet zomaar talent mijn kind
politiek talent mijn kind
ik was nog geen tien 
of ik herkende
dat ik een politieke gave had
een door en door politiek talent
Terwijl in jou het kunstenaarschap al aanwezig was
en jij hebt dit kunstenaarschap in jou
op tijd herkend
De energie opgebracht de tegenstand
uit de weg te ruimen
met de jouw passende methode
Eerst moet het hoofd helder zijn
Helderheid in het hoofd begrijp je
En de meedogenloosheid die noodzakelijk is 
om die helderheid in het hoofd te kunnen hebben
vooral de meedogenloosheid tegenover zichzelf
Breken met de gewoontes
met de traditie
het is geen hinkelspelletje
met alles dat het talent hindert
zich te ontplooien
tot kunst te worden
Kunst te worden mijn kind
Want het talent mag vanaf het ogenblik
dat het is herkend
geen tijd verliezen met de ontplooiing van het talent
En de moed
de omgeving voor het hoofd te stoten
alles voor het hoofd te stoten
is de onontbeerlijke noodzaak
Je moet opeens
waartoe je voorheen niet in staat was
over lijken gaan
voor je talent
voor de schepping van jouw kunst
En geen sentimentaliteit mijn kind
En geen rust mijn kind
En geen tovenarij
Geen tovenarij
drinkt het glas leeg en schenkt zichzelf in
En het moet zo'n mens niets uitmaken
wat verder om hem heen gebeurt
niets
begrijp je
niets
En de wilskracht
Zoals ik opeens het idee kreeg
politiek
een politiek mens te worden
en met dit idee naar de mensen toe ben gegaan
en met niets dan met dit idee alleen onder de mensen 
En jij zei tegen jezelf
ik word toneelspeelster
natuurlijk een grote een beroemde een wereldberoemde 
toneelspeelster
de wegen in de politiek zijn dezelfde wegen 
als de wegen in de kunst
ze zijn met meedogenloosheid
en met brutaliteit geplaveid
en jij komt bij het grootste en bij het beroemdste en
bij het aanzienlijkste theater mijn kind
kust haar wang
Het doel kan niet hoog genoeg gesteld zijn
altijd het hoogste doel
geen doel onder het hoogste doel mijn kind
altijd het hoogste
Wanneer politicus
dan president
staatspresident
dictator
Wanneer toneelspeelster
dan de grootste
de grootste 
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de grootste
deze fascinatie
die een dodelijke fascinatie kan zijn
deze ongehoordheid voor de omgeving
deze onbegrijpelijkheid voor de omgeving
maar wat zijn mensen
wat is omgeving
moet zo'n mens denken
wat is dat alles tegenover mijn talent
en tegenover mijn wilskracht
wat is dat alles dat om me heen is
al was het de hele wereld
tegenover mijn doel
drinkt het glas leeg, staat op en opent een fles
Staatspresident
mijn kind
schenkt zichzelf en de toneelspeelster in
Het eigen vermogen vaststellen
en die tegen het eigen onvermogen inzetten
met het eigen vermogen het eigen onvermogen verwoesten 
vernietigen
altijd het vermogen tegen het onvermogen
Door het politieke zoals door het kunstzinnige vuil gaan
altijd door het vuil gaan
De wereld is vuil
anders niets
En door dit vuil gaan zoals door een grote bewusteloosheid
gaan en gaan en gaan mijn kind
Dat ik op zo jonge leeftijd
minister ben geworden
officier
minister
en deze welgestelde vrouw getrouwd ben
gevonden heb en getrouwd ben
en met haar haar vriendenkring getrouwd ben
Dat was alleen maar een voorstadium
een voorstadium was dat
en daarna krijgt het leven een steeds  moeilijker moeilijkheidsgraad 
mijn kind
Ik zelf ben met het innen van de ledenbijdrage 
van onze partij begonnen
zoals jij bij de operette begonnen bent
van het provincietheater
waar het genie
zich onderscheidt
En daarna Metternich
Metternich
Metternich
En jij Shakespeare
En altijd weer Shakespeare
en Goethe
In een onverwarmde kamer
altijd het doel voor ogen
tien jaar slapeloosheid
en tegen de hele wereld mijn kind
Het talent
of zelfs het genie
het politieke danwel het kunstzinnige
heeft altijd de hele wereld tegen zich
en het gaat altijd tegen elk verstand in
het hoort wat gezegd wordt 
maar het doet iets anders
het hoort
en het ziet
en het gaat altijd
in de andere richting
Zoals jij zelf toch ook tegen elk verstand in gegaan bent
kust haar wang
Iedereen heeft je gewaarschuwd
zoals ze mij voortdurend gewaarschuwd hebben
drinkt zijn glas leeg
Al word jij niet honderd procent gewaardeerd 
voor mij ben jij de grootste
Jij bent de Duse van onze tijd
Daar drinken we op
op dat jij de Duse van onze tijd bent
schenkt beiden in
heft zijn glas
Opdrinken
opdrinken
opdrinken mijn kind

drinken hun glazen leeg
schenkt beide glazen in
Op de Duse van onze tijd
En ik zelf mag mij toch ook
als een niet onbeduidend man bestempelen
Ik heb alle of haast alle onderscheidingen die er zijn
Ik heb de pauselijke sylvesterorde
ik heb alle pauselijke ordes

TONEELSPEELSTER
Jij bent de grootste
onder alle staatsmannen
Politici

PRESIDENT
Staatsmannen
Politici

TONEELSPEELSTER
De grootste

PRESIDENT
En jij bent de grootste toneelspeelster
van onze tijd
Als dit land 
maar groter was dan het is
dan was dit land
dan was deze staat
naar de maat van mijn capaciteit 
heft zijn glas en drinkt

TONEELSPEELSTER
Je hebt alles bereikt 
wat op jouw gebied te bereiken is

PRESIDENT
De politiek 
is de hoogste kunst mijn kind
ze is hoger dan alle andere kunsten bij elkaar
je ziet haar niet
maar ze verandert de wereld ononderbroken
Meteen daarna komt de toneelspeelkunst

TONEELSPEELSTER
En daarna

PRESIDENT
Daarna komt de schilderkunst
Rembrandt
Rubens
Delacroix

TONEELSPEELSTER
En daarna

PRESIDENT
De dichtkunst mijn kind
de dichtkunst
En de muziek
de muziek mijn kind
Maar ik heb
in de kunsten
geen enkele competentie
Wat mij betreft 
is de hoogste en de grootste kunst
de politieke kunst
Ceasar
Napoleon
Metternich mijn kind
heft zijn glas
Metternich
op Metternich
toneelspeelster heft haar glas
Op Metternich
drinken
En je moet mijn kind
altijd en altijd tegelijkertijd
practicus en theoreticus zijn
Wat mij betreft
zo had ik zonder twijfel
in een heel ander tijdperk gehoord
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in een tijd 
waarin ik had kunnen verwezenlijken
waarvoor ik bestemd ben
in deze tijd kan ik niet verwezenlijken
wat er in mijn hoofd is

TONEELSPEELSTER
Jij bent een dictator

PRESIDENT
Een dictator
een dictator
Het land is me te klein
de staat is me te klein
alles is me te nauw en te klein
daar stagneert iemand van mijn capaciteit
Alles in mijn hoofd
moet verschrompelen

TONEELSPEELSTER
Dictator

PRESIDENT
Dit land verdient mijn man helemaal niet
heeft mijn vrouw
tegen de mexicaanse ambassadeur gezegd
Ik wou dat ik in een heel ander land was geboren
en in een heel ander land president was geworden 
drinkt
Maar nu
plotseling
De anarchisten mijn kind
Op je hoede zijn
Ik leef levensgevaarlijk
iedereen leeft levensgevaarlijk

TONEELSPEELSTER
Levensgevaarlijk

PRESIDENT
Omdat ik de teugels
te los gelaten heb
De kerk
De papen
Het gepeupel
Het volksgepeupel mijn kind
Hoe makkelijk had de overste gered 
maar ik het slachtoffer kunnen zijn
Vele pogingen mijn kind
mij uit de weg te ruimen
Maar voor ze mij uit de weg ruimen
worden nog er veel van de anarchisten uit de weg geruimd
Uit de weg geruimd
uit de weg geruimd
drinkt uit, schenkt zich weer in
De maatschappij schreeuwt letterlijk
om een man
die orde schept
orde mijn kind orde
dat is het
niets dan orde mijn kind
uit deze ongehoorde wanorde
die nu om zich heen grijpt
en alles vergiftigt
alles vergiftigt
Orde scheppen
Anderzijds
hebben we geluk
kust haar wang
dat we nu rust hebben
Hier hebben we rust
De Atlantische kust
en de Atlantische zeelucht
plotseling
Ze hebben de daders nog steeds niet
Wat is dat voor een politie

TONEELSPEELSTER
Steeds meer terreurdaden

PRESIDENT

Begrijp je mijn kind
dat is een fataliteit
Wat is dat voor een minister van de binnenlandse zaken
Zijn de daders niet voor morgenvroeg vastgezet
vastgezet mijn kind vastgezet
dan zal ik de minister van de binnenlandse zaken en de 
hoofdcommissaris van politie
laten vervangen
vervangen

TONEELSPEELSTER
Vervangen

PRESIDENT
Vervangen
de hele regering vervangen
Een andere regering 
een nieuwe regering
heft zijn glas
sommeert de toneelspeelster haar glas te heffen
beiden heffen het glas
Het scheelde een haar mijn kind
en ik zou nu niet in Estoril zijn
De aanslag is de reden 
dat ik hier ben
Je hebt een shock gekregen
zei mijn vrouw
ga naar Estoril
zei ze
En ze zei dat alleen
zodat ik weg zou gaan
zodat ze zelf de bergen in kan
met haar vleeshouwer
Of ze gaat met de kapelaan de bergen in
Met de vleeshouwer
of met de kapelaan
het maakt mij niets uit met wie ze de bergen in gaat
de hoofdzaak is dat ik met jou in Estoril ben mijn kind
drinkt
Tweeduizend politieagenten alleen voor de bewaking
van mijn persoon
En jij mijn kind
mijn kleine toneelspeelster
met de diplomatenpas
en onder de uitdrukkelijke bescherming van de president
Overmorgen gaan we naar Sintra
hoogstofficieel
amuseren ons
Zoals ik de kelner in Sintra vorig jaar 
de les heb gelezen
de les
eerst in het frans
wat hij niet begreep
toen in het engels
wat hij ook niet begreep
tenslotte in het portugees
's Nachts slapen we
mijn vrouw en ik
niet samen
sinds twintig jaar niet
ligt zij in haar bed
denkt zij aan haar vleeshouwer
aan de vleeshouwer enerzijds
aan de kapelaan anderzijds
die gaan ‘s nachts allebei door haar hoofd
en laten zich in haar hoofd niet verenigen
maar ze kan ook niet krankzinnig worden
in deze toestand
En is ze eens samen met mij
is ze toch samen met de vleeshouwer
of met de kapelaan
Dat verklaart haar toenemende nervositeit
Daarop berusten ook haar kwellingen
van het personeel
Eerzucht
haat
angst
anders niet
Ook de hond was de laatste tijd
in de war
want toen ze het in haar hoofd
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niet meer uithield met de vleeshouwer en de kapelaan
is ze naar haar hond gevlucht
toen zei ze over de beide minnaars
over de geestesminnaar en over de lichaamsminnaar
dat haar hond voor haar alles in een moest zijn 
Op deze leeftijd mijn kind
is het een gevaarlijk jongleren met de perversiteit
en dat komt het duidelijkst naar voren bij zo’n mens als mijn vrouw
Nu is haar de hond ontnomen 
Ik heb dat nutteloze dier
altijd gehaat
ik haat nutteloos leven
Ik ben ook geen dierenliefhebber 
mensenliefhebber noch dierenliefhebber
Die dierenlijven
die het blaffen al verleerd zijn
en alleen nog maar als siervoorwerp rondslingeren
die je voeren moet
voor niets
roept uit
De hond is door een verlamming getroffen
Een hartverlamming
toen het eerste schot op mij 
de overste getroffen heeft
die meteen dood was
heeft hem de hartverlamming getroffen
Twee onschuldige slachtoffers
de overste en de hond
roept uit
Ze is naar het forensisch-pathologisch instituut gelopen
naar haar hond
de overste
die naast de hond op de snijtafel lag
heeft ze helemaal geen aandacht geschonken
Die weerzinwekkende geur
die dat dier altijd verspreid heeft
De slaapkamer werd door die hondengeur verpest
het hele paleis
door de hondengeur
Die nare geur
Klein en nutteloos
en zonder stamboom
dat weerzinwekkende ras
Uit het asiel gehaald
en in de presidentswagen naar het paleis gereden
en dagenlang en wekenlang en maandenlang alleen de hond
De hele keuken getreiterd
omwille van de hondenmaaltijd
Een vondelhond mijn kind
een vondelhond heeft tijdelijk
in het presidentiële paleis geheerst
Haar man maakte ze het tot een hel
maar haar hond vertroetelde ze
De dood van de overste heeft haar niet getroffen
dat bracht haar niet aan het wankelen 
Wij allen moeten sterven immers
maar de hond
Met tegenzin is ze naar de begrafenis van de overste gegaan
in haar hoofd was alleen de plechtigheid
van de hondenuitvaart
verbranden
of begraven
haar probleem
In het besef
alleen gelaten te zijn onder alle omstandigheden
had ze zich mettertijd
helemaal aan de hond
en het geld overgeleverd
En de kapelaan is daarbij behulpzaam geweest
met zijn onzinnige filosofie
Die vindt het nodig altijd
over onschuldige schepsels te spreken
over tragiek en grootheid van geest
en zij babbelt het na wat hij zegt
ze begrijpt niet wat hij zegt
maar ze babbelt het na
zegt de kapelaan een hond is een onschuldig wezen 
babbelt zij het na
zegt de kapelaan alle mensen zijn gelijk
babbelt zij het na
zegt de kapelaan de woorden grootheid van geest

babbelt zij het na
alles wat hij over socialisme zegt
babbelt ze na
wat hij over religie zegt
over filosofie
wetenschap
En klimt hij de bergen op en staat boven en kijkt naar beneden
klimt zij met hem mee omhoog en kijkt naar beneden
Maar voor spion is hij te dom
een kerkelijke domkop
die de vrouwen krankzinnig maakt
De vleeshouwer trekt haar met zijn totale alledaagsheid aan 
ik heb hem eens gezien
toen hij door de achterdeur
over het diplomatentrapje naar buiten ging
toen ik binnenkwam
om half drie in de ochtend
na de balletvoorstelling

TONEELSPEELSTER
Na de balletvoorstelling

PRESIDENT
Zwanenmeer
Zwanenmeer
het was het Zwanenmeer
Hij had de slagersjas aan
in de slagersjas was hij 
naar het presidentiële paleis gekomen
stel je voor
in het presidentiële paleis in de slagersjas
Als ze zo langzaam eet
en voortdurend over mijn hoofd heen naar Lucas Cranach
die achter mij hangt kijkt
denkt ze altijd alleen aan de vleeshouwer
in de slagersjas
In gezelschap is ze afwezig
omdat ze voortdurend alleen de slager in het hoofd heeft

TONEELSPEELSTER
Of de kapelaan

PRESIDENT
Of de kapelaan
Ze weet dat ik de kapelaan haat
daarom zit de kapelaan ieder moment bij ons aan het middageten
Kom ik om te eten
zit de kapelaan daar al
altijd een boek aan de borst
waaruit hij dan voorleest
en altijd is het iets ordinairs
een kerkelijke frivoliteit
En dan is er das ausgesuchteste beste
Het doet het goed
als aan het eind van de tafel
de zwarte kerkelijke vlek zit 
Af en toe is het heel onderhoudend
wat hij zegt
over de missie bijvoorbeeld
over de nonnenmoord in Ethiopië bijvoorbeeld
Een hele goede gangmaker
als het geprek ingeslapen is
Hij gaat nooit weg
zonder van mijn vrouw in het geheim een cheque
toegestopt te krijgen
Als ik hem de hand toesteek
geef ik hem de hand
knispert in zijn borst een chequepapier
Een vier- of vijf- 
of tegen kerstmis zescijferige som
Een geraffineerde kerel
die nog altijd met de armoede van de kerk rondleurt
In de winter is hij in Sankt Moritz en mengt zich
in burger natuurlijk
penetrant onder de mondaine wereld
en mijn vrouw is ook daar
en laat zich door hem de ski's waxen
met de kapelaan enerzijds
met de vleeshouwer anderzijds
Tussen mijn vrouw en mij is allang
alles bekoeld
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pathetisch
Het is de menselijke
de intermenselijke vrieskou mijn kind
Alles alleen nog maar façade
en de kapelaan en de vleeshouwer
zijn niets
dan façadebeklimmers
toneelspeelster barst in hard lachen uit
beiden lachen en herhalen
Façadebeklimmers
president staat op en opent een fles champagne en schenkt in
In Estoril is alles dragelijk
mijn kind
De kapelaan vereert ze
met de vleeshouwer werpt ze zich in het bed
De kapelaan heeft ze
al honderdduizenden toegeschoven
Honderdduizenden
Zelf geeft ze
bijna niets uit
maar aan de kapelaan honderdduizenden
pathetisch
De vrouw van de president van de republiek
is een hoer
een hoer
na een pauze
Een hoer die nu alleen nog maar
de lege hondenmand in staart
in staart begrijp je
staart
in staart
in de lege hondenmand
beiden drinken hun glas leeg
Het is een spel mijn kind
waarin afwisselend
de onmogelijkste mensen en constellaties optreden
en mogelijkerwijs
is het al de revolutie
zoals de kapelaan zegt
na veertig jaar
moet er revolutie zijn
moet er zijn mijn kind
revolutie
alles afmaken
vernietigen
langgerekt
vernietigen
begrijp je
Een spel
waarbij tegen de avond altijd
het schuim der aarde in opstand komt het zogenaamde
het schuim
 gooit het glas om, raapt het weer op
der aarde
schenkt zich weer in, plotseling
Optreden
Liquideren
Ons lot
is eenzelfde lot
Wij weten beide hoe zo'n leven gemaakt wordt
omdat we het voor ons zelf gemaakt hebben
zelf
stompzinnige laaghartige ouders enerzijds
een stompzinnige en laaghartige omgeving anderzijds
En absolute liefdeloosheid
absolute liefdeloosheid mijn kind
Maar een paar sokken in twee jaar
en jarenlang niet het geld
om het kerstkind te kunnen schrijven begrijp je
En zoals je zelf eens gezegd hebt
heft zijn glas
zij heft haar glas
zoals je zelf eens gezegd hebt
op feestdagen
op de even evenals op de oneven 
de braadlucht van de welgestelden
alleen uit de ramen
De wereld is een varkensstal
mijn kind
een varkensstal
niets dan een varkensstal

Zwijnerij
niets dan zwijnerij
De mens wordt hard
en het mensenkarakter wordt hard
dat zo'n weg gegaan is
zoals wij beiden gegaan zijn
En wat is de theaterdirecteur met jou van plan
een hoofdrol of een bijrol
Die hoofdrol heb je niet nodig mijn kind
die speel je bij mij
speel jij in het theater maar je bijrollen
kust haar op de wang
bij mij speel je de hoofdrol
plotseling pathetisch, heft het glas
Jij ben de grootste toneelspeelster
die ik ken
en daarom speel je bij mij ook de hoofdrol
jij speelt de grootste rol die ooit een toneelspeelster
in een van onze theaters gespeeld heeft
Duse
Duse du
Duse
gooit zijn glas leeg in haar gezicht  
Du Duse
toneelspeelster heft haar glas nog hoger en gooit  het leeg in zijn 
gezicht
Meine Duse
meine Duse du

doek
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                                                     vierde scène

zijkamer kamer van het casino
president, Portugese officieren, ambassadeur aan de tafel, de 
overste bij de deur, waardoor de drukte van het spel hoorbaar is

PRESIDENT met de anderen drinkend, rokend
Stelt u zich voor
plotseling naast mij
is de overste weg
weg
weg
de man is weg
rumoer uit de speelzaal
Alleen omdat ik de stok naar het monument
voor de onbekende soldaat opgehief
om mijn vrouw een zwaluw aan te wijzen
die op het monument voor de onbekende soldaat zat
Een zeldzaamheid in dit jaargetijde mijne heren
Dan valt het schot
de onzekerheid binnen
begrijpt u
Zuidenwind
sterke zuidenwind
overal ademnood mijne heren
En op dat ogenblik zakt de overste ineen
mijn adjudant
die u van vele bezoeken hier kent
Een grijze dag
Zuidenwind
sterke zuidenwind
Een tweede schot in de lucht
De anarchisten zijn weg
trekt aan zijn sigaar
Weg
Het schot uit de bosjes
En het eerste schot
dat de overste heeft getroffen
en voor mij bedoeld was
doodt de hond van mijn vrouw 
het dier is door een verlamming getroffen
in haar armen
Zij laat onmiddellijk het dier vallen
het is dood
een dood dier in de armen hebben
rumoer uit de speelzaal
Ogenblikkelijk draai ik me om
geen spoor van de daders
Wij leven gevaarlijk
wij leven levensgevaarlijk mijne heren
Daar loopt mijn vrouw
en scheurt bij het lopen door de bosjes
haar mantelpak
Dan komt de wacht
Maar honderd passen van het presidentiële paleis mijne heren
De overste was onmiddellijk dood 
Schot door het hart
De hond was door een hartverlamming getroffen
de overste is met een schot door het hart ineen gezakt
De dader moet uit de bosjes geschoten hebben

OFFICIER
Bij ons zijn er geen anarchisten meneer de president

PRESIDENT
Toen ze de overste het paleis in sleepten
zijn bloedende lijk
je moet je voorstellen alles vol met bloed
zag ik
dat de man z'n borst was doorboord
tegen de ambassadeur
De borst doorboord van de man
die ooit uw attaché is geweest 
in Ankara

AMBASSADEUR
In Ankara meneer de president

PRESIDENT
U herinnert zich

een onkreukbare persoonlijkheid
Een bloedverwant van de aartsbisschop van Trier

AMBASSADEUR
En van de aartsbisschop van Gurk

PRESIDENT
En van de aartsbisschop van Gurk
De kogel mijne heren
in het lichaam naar binnen
en door het hart
en weer uit het lichaam naar buiten
trekt aan de sigaar
Ik heb velen zien sterven
maar
Vervolgens hebben ze ook de hond 
het presidentiële paleis in gedragen
en de dode hond
naast de dode overste gelegd
tot de forensisch pathologen-anatomen zijn gekomen
Mijn vrouw heeft een shock gekregen
de forensisch patholoog-anatoom 
heeft eerst de overste
en daarna de hond onderzocht
rumoer uit de speelzaal
Mijn vrouw heeft zich enkele uren
in haar kamer opgesloten
Nog geen half uur na de aanslag
heb ik met de kanselier overlegd
Toen ik bij de kanselier wegging
waren de zwarte vlaggen gehesen
Ik besloot tot een staatsbegrafenis voor de overste
Maar tot op heden zijn de daders niet gepakt

OFFICIER
Hier in Portugal zijn er geen daders

ANDERE OFFICIER
Anarchisten en daders
zijn er hier niet

PRESIDENT
Voor mijn vrouw was de aanslag
natuurlijk een shock
Het was haar idee
dat ik naar Estoril moest gaan
een goed idee niet waar mijne heren

AMBASSADEUR
Een uitstekend idee meneer de president

PRESIDENT
Jij gaat naar Estoril
zei ik tegen mezelf
een paar dagen in het Inglaterra
mijne heren ik zeg u
waarheen u ook gaat
het Inglaterra is het beste hotel
op de hele wereld
We hebben nu
om de dag
het is niet overdreven
een begrafenis
en iedere week
een staatsbegrafenis
Het scheelde een haar
of ik was er geweest
En breng een fles port voor me mee
zei mijn vrouw
tegen de ambassadeur
En meneer de ambassadeur heeft alles
naar mijn grootste tevredenheid gearrangeerd
tegen de officieren
De ambassadeur is
één van onze beste mannen
ik denk vaak
zo'n man
kan je niet aan de Atlantische kust
laten verkommeren
de toneelspeelster komt binnen uit de speelzaal
Jij hebt toch zeker niets verspeeld
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mijn kind
tegen de anderen
Zij wint altijd
Zij is een grote toneelspeelster
een heldin mijne heren
toneelspeelster kust de president op het voorhoofd
en een grote toneelspeelster
allen lachen
Alleen de directeur van haar theater
een tamelijk onontwikkelde
een tamelijk bekrompen geest
weet er niets van
dat ze zo’n groot talent heeft
Altijd speelt ze rollen
die haar niet liggen
zij wordt voortdurend 
fout gecast
gegarandeerd wordt ze wanneer de direkteur haar cast
fout gecast
Het is de schuld van de dramaturgie zegt ze
Koninginnen moet ze spelen
geraffineerde mooie koninginnen
of een perverse hoer
een perverse hoer
lacht
allen lachen
Een tragédienne
mijne heren
in een klassieke tragedie
of een perverse hoer
in een moderne komedie
haalt de portefeuille uit zijn jas en neemt een aantal biljetten voor 
fiches eruit, die hij haar geeft
Hier mijn kind
neem mijn kind
misschien heb je nu geluk
tegen de anderen
Een gelukskind mijne heren
zij is een gelukskind
een vondeling uit de Alpen
toneelspeelster kust de president op het voorhoofd
president steekt de portefeuille weer weg
Een alpenvondeling
groot mijne heren
groot
in ieder opzicht groot
tegen de toneelspeelster
Wat ben je mooi
hoe verder de tijd voortschrijdt
hoe mooier jij bent
terwijl de anderen lelijker worden
almaar lelijker en lelijker
hoe later hoe lelijker
word jij almaar mooier
een mooi gezicht
nietwaar mijne heren
een mooi gezicht
heel eenvoudig een mooie natuur 
toneelspeelster drukt de biljetten tegen haar borst
Autodidact
mijne heren
autodidact
Ze heeft niet voor de toneelspeelkunst gestudeerd
maar wie van de grote toneelspelers
wie van de grootste actrices
heeft voor de toneelspeelskunst gestudeerd
tegen de toneelspeelster
Jij bent autodidact
autodidact ben jij
tegen de anderen
alles aan haar is ritme
muziek
dans
De toneelacademies smoren de talenten in de kiem
een groot talent wordt in de kortste tijd
op de toneelacademies gesmoord
gesmoord mijne heren
gesmoord
toneelspeelster af naar de speelzaal
president haar nakijkend
Een kunstwerk

van top tot teen een kunstwerk
een zeer kunstzinnig steminstrument mijne heren
met een absoluut kunstzinnige techniek
Vorig jaar heeft zij een gasttournee door Engeland gemaakt
en al die koude en harde en dodelijke steden
in heel Groot-Brittannië betoverd
betoverd dat is het goede woord betoverd
Een autodidact moet u weten
die van eenvoudige afkomst is
Haar grootvader was een steenfabrieksarbeider
en haar vader nog steenfabrieks h o o f d arbeider
en haar moeder stamde
uit een pollepelsnijdersfamilie
lacht
Een pollepelsnijdersfamilie uit het hooggebergte mijne heren
Nu is zij
een echte prima-donna
Omdat ze hem een blauwtje heeft laten lopen 
heeft de directeur haar uitgerangeerd
uitgerangeerd mijne heren
uitgerangeerd
De directeur van ons grootste theater
van het aanzienlijkste theater in Europa heeft haar uitgerangeerd
uitgerangeerd
Zij is tot werkloosheid veroordeeld
omdat de directeur haar uitgerangeerd heeft
Alleen omdat de directeur valse hoop had
op haar zoals u ziet
betoverende lichaam
Theaterlichaam mijne heren
theaterlichaam
Voor mij is het gebrek aan instinct van de directeur
een voordeel
speelt ze niet in het theater mijne heren
dan reist ze met de president de wereld rond
de wereld rond mijne heren
de wereld rond
rumoer uit de speelzaal
Nu deelt ze
in mijn genoegens
We zijn hier immers niet naartoe gekomen
vanwege een staatspolitiek dispuut
bovendien bestaan er tussen onze landen
geen onopgeloste kwesties
Het is de frisse Atlantische lucht
Ik mag alleen hopen
dat de politie in de tussentijd niet werkloos is geweest
Mijn vrouw mijne heren
houdt van het hooggebergte
ik ben verzot op de Atlantische Oceaan
zij houdt van het klassieke blijspel
ik geef de voorkeur aan de grote opera
Carmen
en stelt u zich voor
mijn vrouw
bewaart haar geld
in zelfgebreide sokken
trekt aan de sigaar
Dat ging altijd zo
in haar familie
die vanuit Zwitserland
is geïmmigreerd
Ze leeft nu
in voortdurende
en naar ik geloof
nadrukkelijke angst voor de anarchisten
Met artsen en geestelijken
omringt zij zich
en gelooft op die manier
aan het gevaar krankzinnig of ziek
of krankzinnig én ziek te worden
te ontkomen
rumoer uit de speelzaal
alsof het iets helpt
de relatie met artsen
en geestelijken te onderhouden
in zulk gezelschap leidt de weg
des te sneller
naar de hel
radicaler en belachelijker 
het einde tegemoet
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Mijn wantrouwen tegen de artsen
en tegen de geestelijken
die grote spelbedervers van het leven
waar alles toch van afhangt mijne heren
is altijd het grootste geweest
En tegen de wetenschap in het algemeen
om nog maar te zwijgen van de filosofie
als er zoiets bestaat
ben ik van het begin af aan geweest
nog daarenboven als het
zoals dat zo vaak en bijna altijd het geval is
om een medische geestelijke
of beter om een arts als geestelijke
en om een geestelijke als arts gaat
trekt aan de sigaar
want daadwerkelijk beweren de artsen
dat zij de eigenlijke geestelijken zijn
zoals de geestelijken beweren 
dat zij de ware artsen zijn
de wereld is op deze krankzinnigheid gebouwd
mijne heren
In waarheid zijn deze beide categorieën
niets anders dan de vernietigers
van de lichamelijkheid en de geestelijkheid
rumoer uit de speelzaal
voor niets meer oppassen
dan voor artsen en geestelijken
mijne heren
en het wantrouwen het grootste wantrouwen als brug 
naar deze heren
is nog een stommiteit
De vrouwen 
trappen erin
en laten dagelijks een kapelaan 
in de kamer plaatsnemen
en zoeken wekelijks minstens een maal
een arts op
en niet door de arts laten ze
hun eigen persoon tot een krankzinnig sanatorium maken
en niet door een geestelijke de religie naar binnen gieten
nee
ze slikken de medicijnen
van de geestelijken
en laten zich hemel en hel
door de artsen voorschrijven
en van allebei krijgen ze niets anders
dan de voortdurende angst voor het einde
Niets onverdraaglijkers dan een ouder wordende vrouw
die met haar ouder worden niets kan beginnen
en zonder ophouden toevlucht
bij geestelijken en bij artsen zoekt
en wier hoofd met geneeskrachtige kruiden is volgestopt
en van medicinale litanieën
en geestelijke spiritualiën overloopt
en die de hele week geestelijken en artsen afloopt
in de hoop
het proces van vernietiging
waaraan ze van nature onderworpen is
en dat ze zich opeens bewust geworden is
tegen de eigen natuur in te stoppen
wijst naar de deur van de speelzaal
Neem nou zo’n jong ding
of zo’n wezen als dit
dat ik uit de diepte helemaal van onderaf
naar mij omhooggetrokken heb
verfrissend
een verfrissing mijne heren
een verfrissing
een verfrissing
rumoer uit de speelzaal
Hoor ik iets ongelofelijks
denk ik
het is slechthorendheid
maar het is de waarheid
Een mens als ik denkt vaak
dat hij het liefst de nietigste zou zijn
dat hij niets te maken had met diegene
met wie hij te maken heeft
met datgeen hij is
dat het hem allemaal niets aangaat
dat hij het is waarover iedereen spreekt

is voor hem het gruwelijkste
maar zich in het hoofd terugtrekken
waaruit hij eens naar buiten is gekomen
kan zo iemand alleen nog maar
voor zeer korte tijd
hij loopt meteen weer
uit zijn eigen hoofd weg
trekt aan de sigaar
Denkt u aan een grote kunstenaar
of aan een voortreffelijke wetenschapper
waarop alle ogen gericht zijn
maar wij hebben van onszelf
iemand gemaakt
die op de argwaan
en op de spot van de menigte balanceert mijne heren
Omdat ik niet langer
tenminste niet langer dan zeer korte tijd
in mijn hoofd kan verdwijnen
ga ik af en toe weg
weg
weg mijne heren
bijvoorbeeld naar Portugal
waarvan ik houd
dat kondigt zich al weken van tevoren aan
Een gedachte is het
weg
weg
dan opeens heel hevig
aan de Atlantische kust
in een aangename omgeving
als alles op z’n onaangenaamst is
waar je zonder gevaar
zonder voortdurend met doodschieten
rekening te moeten houden
kunt lopen en kunt eten
goed eten en goed drinken
drinkt
en waar uit de huidige omstandigheden
ook nog een hoogstpersoonlijk blijspel te halen valt
Wat een zorgeloze landstreken
heeft u hier nog
hele door de politieke massawaanzin
nog onbezoedelde wijken
terwijl heel Midden Europa
op de filosofisch-politieke kop gezet is
amuseert u zich hier nog op de manier
waarop men zich vijftig jaar geleden ook nog in Midden Europa
geamuseerd heeft
mijne heren
rumoer uit de speelzaal
geamuseerd mijne heren
geamuseerd
daar waar ik vandaan kom mijne heren
is men vergeten
dat het leven zeer veel
met de grote opera te maken heeft
de wereld is niet filosofisch mijne heren
ik hoor stemmen vanaf het toneel mijne heren
ik zie enorme opkomsten
koren mijne heren
en enkele noemenswaardige solisten
en ik denk
de achtergrond van de wereld
is een door en door onverwoestbare toneelzolder
Een mens in zo’n uitzonderlijke geestesgesteldheid
is voor helemaal niets meer
alleen nog voor zichzelf mijne heren
de politicus is als de kunstenaar
alleen nog maar voor zichzelf
alleen zijn eigen weg gegaan
waar hij doorheen gegaan is
weet hij niet meer
rumoer uit de speelzaal
Wie van zijn eigen weg geschrokken is
is niet te helpen
Hij heeft er zoveel meegesleurd
dat hij het niet kan zeggen
meegesleurd mijne heren
meegesleurd
meegesleurd
Terwijl er in dit land
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in het geheel geen oorlog is geweest mijne heren
eruptieloos  mijne heren
absoluut eruptieloos
Omdat u hier alles
zo goed in de hand heeft
U staat geen anarchisten toe mijne heren
toneelspeelster komt uit de speelzaal binnen, gebaart met haar 
handen dat ze alles verloren heeft
president trekt meteen de portefeuille en haalt een stapel biljetten 
eruit en houdt dat in de lucht
Mijn hele vermogen mijne heren
toneelspeelster gaat naar hem toe, pakt de biljetten, kust hem op z’n 
voorhoofd en gaat af naar de speelzaal
U staat geen anarchisten toe
mijne heren
Het grote aantal gevangenissen
garandeert u
rust en orde
rumoer uit de speelzaal
Als het volk het te goed heeft
wordt het grootheidswaanzinnig
en de krankzinnigen
steken de staat in brand
Het volk wordt grootheidswaanzinnig
en verliest het verstand
Dan kan je het niet meer indammen mijne heren
en  a l l e s  bevordert de chaos
De geschiedenis bewijst alles
mijne heren
dat moet de domste domkop inzien
dat de geschiedenis alles bewijst
maar wat bewijst de geschiedenis
Het volk mijne heren
moet van de geschiedenis afgeleid worden
zodat het geen bewijzen in handen krijgt
rumoer uit de speelzaal
Een dilettant
wie dat niet begrijpt
mijne heren
een dilettant
en daarbij heeft ze
mijn vrouw 
voortdurend angst
dat haar eigen zoon 
mij doodschiet
of dat hij zijn eigen moeder doodschiet
Ja onze zoon
is bij de anarchisten gegaan
en één van de gevaarlijkste
daadwerkelijk moet ik vrezen
dat mijn eigen zoon mij
op een dag
op een bepaald tijdstip mijne heren
neerknalt
of doodslaat mijne heren
In de nacht heeft mijn vrouw het erover
dat onze zoon
onze moordenaar is
zijn hele leven was niets anders
dan deze dreiging
De ouders maken een zoon
en brengen hem groot
en beseffen
dat ze hun moordenaar hebben grootgebracht
Iemand die zulke exacte kennis
van zijn ouders heeft
en die van nature mijne heren
zijn verwekkers haat
Onze zoon is voorbestemd
ertoe voorbestemd 
ons om te brengen
trekt aan de sigaar
Wat zit er (xxx was: is het) in zo’n mens
vraag ik me af
dat hij zich plotseling vernietigen wil
dat hij zich niet ontwikkelen
maar vernietigen wil
door weg te gaan
en het maakt hem niet uit waarheen
hij brengt zich onverhoeds om
uit angst

of hij brengt de ouders om
uit angst
of hij duikt onder
om vernietigd te worden
want in elk geval wordt zo iemand vernietigd
die niet te helpen is
Wanneer we zelf de kracht hebben 
onze zoon heeft hem niet
wanneer wij zelf orde hebben aangebracht 
onze zoon heeft het niet gedaan 
Wanneer wij zelf gelukkig zijn geweest
op den duur
denk ik
onze zoon is het niet geworden
Wanneer wij zelf alles langzamerhand in het eigen 
pijnlijke hoofd opgenomen hebben
onze zoon heeft het niet gedaan
Wanneer wij zelf ontwaakt zijn
onze zoon heeft daartoe niets gedaan
hoe zo iemand weggaat
en ten onder gaat
denk ik in de nacht
en wij weten niet waar
plotseling is hij er
en vernietigt ons
en vernietigt zichzelf
in de nacht denk ik
hij zal het doen
hij zal het doen
hij zal het doen mijne heren
staat op en zegt
terugwinnen
In de speelzaal mijne heren
roept uit
terugwinnen
terugwinnen
wat ik verloren heb
smijt zijn volle glas tegen de muur en gaat de speelzaal binnen, 
iedereen kijkt hem na

doek
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                                                      vijfde scène

grote hal
treurmuziek van Beethoven
de president is opgebaard
zijn gezicht is te zien achter een groot raam in de doodskist
twee lijkdienaren zetten onder toezicht van een officier twee 
kandelaars op de katafalk neer

DE ENE trekt nog aan het zwarte doek
Zo
zo

DE ANDERE
Zo
zo

beide dienaren af

OFFICIER luid, pathetisch
De opbaring is vrijgegeven

de deur wordt open gedaan
de presidente, gesluierd, ondersteund door de kapelaan, komt 
binnen
en blijft voor de president staan en kijkt weg en gaat naar links af
na de presidente de regering
na de regering de diplomaten
na de diplomaten het volk

einde
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samuel beckett………eindspel
samuel beckett………mal vu mal dit / H
samuel beckett………happy days
samuel beckett………acte sans paroles

44. thomas bernhard……de president
gillis biesheuvel……  revue
gillis biesheuvel……  nappie
gillis biesheuvel……  entertainment
michael  boelgakov…hondehart  / B

4. bertolt brecht……… baal
bertolt brecht………dickicht
rené breton…………après coupe! …ou tics / O

37. georg büchner………woyzeck
georg büchner………dantons dood
elias canneti………hoofd zonder wereld  /  B
joseph conrad………heart of darkness  /  B
tankred dorst…………karlos
tankred dorst…………merlijn of ‘t barre land
fjodr dostojevski……de zachtmoedige  /  B
fjodr dostojevski……de grootinquisiteur  /  B
fjodr dostojevski ……misdaad en straf  /  B
fjodr dostojevski ……witte nachten  /  B
fjodr dostojevski ……aantekeningen uit het ondergrondse /  B
johann wolfgang goethe…götz von berlichingen met de ijzeren hand

10. johann wolfgang goethe…torquato tasso
johann wolfgang goethe…faust II
eugene ionesco………de les 
eugene ionesco ………de neushoorn
eugene ionesco………de solitair  /  B
elfriede jelinek………er nicht als er
chris keulemans………belanov
heinrich von kleist……de familie schroffenstein
johann nestroy………umsonst / O
vaslav nijinski………nijinski.dagboek.fragmenten  /  B
eugene o’neill…………mist / O
eugene o’neill…………dorst / O
georges perec…wat voor brommertje met verchroomd stuur  achter op 

de binnenplaats?  /B
luigi pirandello………de man met de bloem in de mond
paul pourveur…………congo
rainer maria rilke……berglucht
marijke schermer……alaska
william shakespeare…hamlet
william shakespeare…henry IV

43. arthur schnitzler………anatol
59. arthur schnitzler……… lt gustl - mej. else  /  B

george bernhard shaw…how he lied to her husband / O
george tabori………… wiener schnitzel
anton tsjechov………langs de grote weg
anton tsjechov………de bruiloft
anton tsjechov………onreine treurspelers en melaatse dramaturgen
anton tsjechov………zwanenzang
anton tsjechov………over de schadelijkheid van tabak
anton tsjechov………platonov
anton tsjechov………treurspeler  tegen wil en dank
karl valentin……… …de volgspot
karl valentin…………dwangvoorstelling
karl valentin…………de vormeling / O 
oscar wilde……… …de ideale ernst of het belang van een echtgenoot
oscar wilde……… …de billen van bianca

B = boekbewerking
H = hoorspel
O = ongespeeld
cijfer voor de tekst = printversie beschikbaar

repertoire


