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846 KILOMETER VAN LOURDES NAAR PARIJS
Personages:
Aram (32)
Sophia zijn vrouw
Noa
zijn zus
Een riante woonkeuken van een afgelegen boerderij. Er is een open trap, die uit komt op een balustrade. Er staat
een lange tafel met vier stoelen en een bank met lage leuningen. Er zijn drie deuren: één naar de gang, één naar
het toilet en één boven, naar de slaapkamer.
Aram en Sophia zitten aan tafel.
Sophia
je eten wordt koud
Aram
maak ik het toch nog een keer
Sophia
dank je wel voor het koken
Aram
niets te danken
stilte
Aram
ik heb zin in een borrel
jij ook?
Sophia
alcohol is niet best voor de lever
Aram
sorry
Sophia
wat, schat?
Aram
ik zei: sorry
Sophia
voor mijn lever?
Aram
ja
Sophia
vervelend, hè?
Aram
ja!
nee!
Sophia
je bent helemaal in de war
Aram
water?
Sophia
ga je iemand dopen?
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Aram
je eten wordt koud
Sophia
dan maak je het toch nog een keer
Aram
liefje
Sophia
hartediefje
Aram
liefje
Sophia
leverliefje
Aram
lief
Sophia
hufter
Aram
ik zal de tafel afruimen
stilte
Sophia
het is alsof ik bad lig
ik vul af en toe het water bij
om niet af te koelen
maar mijn huid laat langzaam los
Aram
wil je nog wat drinken?
Sophia
ja!
doe mij nog maar een lekker glaasje!
waterrrrrrrrrrrrrrr!
brrrrrrrrrrrronwaterrrrrrrrrrrr!
stilte
Aram
soof…
Sophia
aarrrrrr
zacht
s
Aram
ik heb eens nagedacht
Sophia
je hebt met Noa gesproken
Aram
nee
ik heb nagedacht
Sophia
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je zou de tafel afruimen
Aram
het gaat om ons
Sophia
je hebt met Noa gesproken
Aram
misschien is het een kwestie van tijd
Sophia
er is een tijd van komen
Aram
laten we samen weg gaan
Sophia
ik heb ook nagedacht
Aram
pak ik vanavond de spullen
Sophia
ik ben niet wanhopig
Aram
dan vertrekken we morgen
Sophia
ik wil mij laten zuiveren
Aram
met z’n tweeën
Sophia
laten we gaan
Aram
natuurlijk
Sophia
weg
Aram
met z’n tweeën
Sophia
naar Lourdes
Aram
naar Lourdes
Sophia
om mij te zuiveren
Aram
naar Lourdes?
Sophia
een week
nee, een maand
Aram
Lourdes!
liefje…
Sophia
jij weet hoe belangrijk dat voor me is
Aram
liefje...
Sophia
ik ben je zo dankbaar
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dat je mij en mijn geloof
al jaren zo volledig accepteert
Aram
natuurlijk
Sophia
en respecteert
Aram
volledig
Sophia
mijn geloof heeft nooit tussen ons in gestaan
Aram
liefje...
Sophia onderbreekt
ik ben moe
Aram
ik ook
Sophia
wil je mij naar bed brengen?
Aram
natuurlijk
Sophia
dank je
Aram tilt Sophia naar boven en legt haar in bed. Aram komt terug naar beneden. Hij rookt een sigaret onder de
afzuigkap.Hij drukt de sigaret uit en ruimt de tafel af. Dan gaat de bel. Aram doet open. Noa komt binnen.
Aram
zachtjes
ze ligt net te slapen
Noa
hoe is het met ‘r?
Aram
wil je wijn?
Noa
neem jij?
Aram
wit of rood?
Noa
heb je rosé?
Aram
rosé dans paris
Noa
chanson, garcon
Aram
toen heb jij het nog met een Algerijn gedaan
Noa
ik mis mamma
Aram
ik mis heel Parijs
Noa
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mamma mist ons
Aram
zij wilde blijven
Noa
hoe is het met Sophia?
Aram
geen idee
Noa
hoe is het met jou?
Aram
het gaat wel, Noa
is het klaar nu?
Noa
weten ze al wat meer?
Aram
proef eens
Noa
het mag iets zoeter
Aram
kaneel?
Noa
nootmuskaat
Aram
Sophia houdt niet van lam
Noa
het is ook wel zielig
geslachte babyschaapjes
Aram
als je zo denkt is alles vies
Noa
geldt dat ook voor seks?
Aram
wil je nog wat?
Noa
klein glaasje
ik moet nog rijden
Aram
ligt eraan met wie
kijk, je ouders en seks is vies
maar een mooie advocate en een gangkast kan ik me wel voorstellen.
Noa
maakt het je wel uit hoe het met haar is?
Aram
eet je mee?
Noa
geef je antwoord?
Aram
wat jij wil
Noa
neem Sophia mee op vakantie
Aram
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blijf je dan?
Noa
ik moet nog wat doen
Aram
wat doen?
Noa
zullen we vrijdag eten?
Aram
okay, ik beloof dat ik haar mee op vakantie neem
Noa
vrijdag vertel jij mij hoe het gaat
met haar
met jullie
Aram
heb jij een date?
Noa
sorry?
Aram
Hoe heet hij?
Noa
ik ga met een vriendin naar de sauna
Aram
en hoe heet hij?
Noa
een vriendin, Aram!
Aram
de Noa‐constrictor is op jacht, dames en heren,
houdt u ramen en deuren gesloten
geen opening laat zij onbenut!
Noa
ik neuk in elk geval nog regelmatig
De telefoon van Noa gaat. Aram pakt Noa vast.
Aram
hoe heet ie?
Van boven klinkt een belletje. De telefoon gaat over.
Aram
hoe – heet – ie!
Telefoon gaat over.
Noa
repelsteeltje
Telefoon gaat over. Het belletje klinkt tweemaal.
Sophia
Aram?
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Telefoon gaat over. Nogmaals.
Sophia
Aram, ben je daar?
Aram
ik kom er aan, schatje
Telefoon gaat over.Aram laat nijdig los en loopt de trap op.
Noa
wie zou dat nou zijn?
Ze neemt op.
Noa
met Noa
Aram verdwijnt.
Noa
oui
c’est moi
De rest van het telefoongesprek is Noa stil, ze reageert geschokt. Verbijsterd hangt ze op. Ze steekt een sigaret op.
Als deze op is, gaat ze naar het toilet. Op dat moment komt Aram terug. Hij ruikt de rook en doet de afzuigkap
aan. Hij steekt een sigaret op. Als hij Noa hoort, drukt hij de sigaret uit en wuift de rook weg. Noa komt terug en
vraagt direct:
Noa
hoe is het met Sophia?
Aram
ze slaapt
Noa
geen gelul dit keer
Het belletje klinkt.
Aram
ik moet even naar boven.
Noa
jij moet even vertellen hoe het met haar is.
Aram
het gaat goed.
Noa
kan ze lopen?
Aram
redelijk
Het belletje klinkt tweemaal kort achter elkaar.

8

Rick Steggerda © 2005

Noa
en douchen en dat soort ongein?
Aram
zeg, wat is er met jou?
Noa
geef gewoon antwoord, man!
Aram
misschien moet jij eens antwoord geven.
Het belletje gaat weer, aanhoudend nu.
Noa
nou?
Aram
ja, ze kan zelf naar de plee en onder de douche.
Noa
mooi
want mamma gaat dood
we moeten nu naar Parijs
Sophia strompelt de balustrade op.
Sophia
ah, het is ons Noa
Noa
aloha Sophia
Aram
Noa was benieuwd hoe het met je was
Noa
ja, hoe is het met je?
Sophia
kom je aapjes kijken?
Aram
waarom heb je geen ochtendjas aan?
Noa
eigenlijk kwam ik niet voor jou
Sophia
dat weet ik
Noa
ik kwam voor Aram
Sophia
het lijkt wel afgesproken werk
Noa
het gaat niet zo goed met mamma
Sophia
en nu kom je hem ophalen om naar Parijs te gaan zeker?
Noa
eigenlijk wel, ja
Aram
Noa informeerde naar jouw toestand en...
Sophia
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dus ik ben een toestand?
Aram
je bent geen toestand
je bent ziek
en voordat ik weg ga...
Sophia
naar Lourdes
Aram
naar Parijs
wilde Noa weten of dat kon
of ik jou alleen kon laten
Sophia
volgens mij hebben wij afgesproken om naar Lourdes te gaan
Noa
wel mooi, Lourdes
Sophia
dank je
Aram
dat hebben we ook
maar dit is een noodsituatie
dit is overmacht
ik moet naar mamma toe
Sophia
als dit een noodsituatie is
wat ben ik dan in jouw ogen?
Noa
dat is toch geen vergelijking!
iemand die dood gaat en iemand die ziek is
Sophia
ik ga ook dood
Noa
we gaan allemaal dood
Sophia
maar niet aan een allesverterende ziekte
Noa
gelukkig niet
Sophia
wij gaan naar Lourdes!
Noa
net ging je nog dood?
Sophia
zeg dat ze haar mond houdt
stilte
Sophia
ik eis, dat je zegt dat ze haar mond houd
stilte
Sophia
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ik zeg niets meer!
Noa
dat is nou geen gek idee
Aram
alsjeblieft
laten we hier even rustig over praten
dit is voor mij ook niet makkelijk!
Noa
ik besef dat heel goed
voor jou is het misschien wel het meest moeilijk
Aram
ja!
Noa
laat ik voorop stellen
dat ík je niet tot een keuze zal dwingen
Sophia is je vrouw
natuurlijk gaat zij voor
Aram
dat is lief van je
Aram kijkt verwachtingsvol naar Sophia. Hij gebaart.
Noa
je ziekte is niet stabiel
het zou onverantwoord zijn om je alleen te laten
Sophia aarzelt.
Sophia
dat is onverwacht attent van je
Noa
ik vraag het dan ook niet namens mezelf, Aram
ik vraag het namens mamma
haar laatste wens is om jou nog eenmaal te zien
lange stilte
Aram
ik beloof je dat we heel snel naar Lourdes gaan
Sophia buigt haar hoofd.
Aram
kom, ik stop je in bed.
de kou niet goed voor je lijf
Aram loopt de trap op.Sophia pakt haar buik vast, klapt dubbel en beukt met haar hoofd op de balustrade.
Bloedend valt ze op de grond. Aram snelt naar boven.
Aram
liefje, wat doe je nou?
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Aram pakt Sophia op en tilt haar naar beneden.
Noa
wat ben jij een lul!
Aram
wil jij even wat keukenrol aangeven?
Noa
daar trap je toch niet in!
Aram
in het linkerkastje liggen pleisters
Met tegenzin pakt Noa pleisters en keukenrol. Aram veegt alles van de keukentafel en legt Sophia neer. Hij dept
de wond en plakt een pleister op Sophia’s voorhoofd.
Sophia
sorry, hoor
deed ik niet expres
mijn lever
Aram
sssssh!
schatje
het is al goed
Sophia
ben je bij me?
Aram
ja, popje
ik ben er
Sophia
blijf je bij me?
Aram
natuurlijk, liefje
Sophia
beloof je dat?
Aram
draagt de paus een gek hoedje?
Noa
zou ik even mogen bellen, zorgzaam broertje?
Aram
ja, tuurlijk, ga je gang
Noa
ik bel even naar mamma, dat we niet komen
Aram
dat ik niet kom
Noa
dat wij niet komen
dat jij niet wil
en ik geen auto heb!
Aram
je mag de mijne lenen
Noa
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en geen rijbewijs, debiel!
en omdat wij midden in de polder wonen
duurt het nog wel even voordat ik in Amsterdam ben
en ik op de Thalys kan stappen
en tegen de tijd dat ik dan in Parijs uitstap
en met de metro bij het ziekenhuis ben
is mamma vast allang hartstikke alleen
zonder iemand
dood gegaaaaahaaaaan!
Noa barst in hysterisch huilen uit. Aram houdt ontredderd Sophia in zijn armen. Hij wil haar neerleggen en
naar Noa toe.Sophia slaat pakt zijn armen stevig vast en drukt haar hoofd tegen zijn borst.
Aram
kom eens hier
Noa huilt nog harder.
Noa
neeeee‐heeee‐heeee!
ik wil naar mamma toe‐hoe‐hoe!
Sophia
laat je me nooit meer los
Noa
ze ligt helemaal alleen in zo’n groot, wit ziekenhuisbed!
Sophia
wil je mij naar bed brengen?
ik krijg hoofdpijn van die herrie
Noa
ik heb je zo‐ho no‐hodig, Arammetje‐e‐e
en mamma oh‐ook!
Ze huilt heel hard nu. Aram legt Sophia neer en neemt Noa in zijn armen.
Aram
ach, lieverdje,
het komt wel goed
Sophia komt overeind en glijdt van de tafel af.
Sophia
ik ga wel weg, Bonnie en Clyde
Sophia loopt de trap op. Aram gaat haar achterna.
Aram
wat ga je doen?
Sophia
naar bed
zoals altijd
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Noa steekt een sigaret op.
Noa
laat haar toch
Aram
jij was toch overstuur?
Noa
dat ben ik nog steeds
wanneer gaan we?
Sophia
er wordt in dit huis niet gerookt
toch, schatje?
Aram
zou je buiten willen gaan staan
als je echt wil roken
Noa
ik kan mij vergissen,
maar volgens mij liggen er al drie peuken in deze asbak
en er is er maar één van mij
Sophia
waar bemoei jij je mee?
Aram
ze bemoeit zich nergens mee
nergens!
Sophia, ik wil dat je nu naar beneden komt.
Aram pakt de sigaret van Noa af, neemt een hijs en drukt hem uit.
Aram
jullie gaan nu goed naar mij luisteren.
Sophia blijft staan en Aram gaat naar boven.
Aram
Sophia
Hij pakt haar op en loopt de trap af.
Aram
ik moet naar Parijs
ik weet gewoon dat jij mij dat niet ontneemt
Hij zet haar neer op een stoel. Hij gaat tussen Noa en Sophia inzitten.
Aram
jouw moeder is al dood
jij weet hoe het voelt
jij gunt mij mijn afscheid
en Noa
jij weet dat ik Sophia niet alleen kan laten
ze is soms niet in staat te bellen
en ze kan niet autorijden
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als er wat gebeurd is ze hulpeloos
jij wil toch geen dode op je geweten hebben, toch?
dus hier is het plan:
wij gaan met z’n drieën naar Parijs.
we kussen mamma in slaap
begraven haar op Pere‐Lachaise
Noa gaat met de trein terug
en Sophia en ik gaan elkaar lekker zuiveren in Lourdes
ik ben blij, dat we er toch zo snel uitgekomen zijn
en vooral dat niemand bezwaren heeft
ik pak wat spullen, dan kunnen we over een uurtje weg
dank voor uw aandacht, dames
stilte
Aram loopt de trap op.
Noa
Aram?
Aram
ja
Noa
ben jij verliefd op mij?
Aram staat doodstil.
Aram
sorry?
Sophia
jij bent echt ziek in je hoofd
Noa
misschien wel
maar ik moet het weten
Aram?
Sophia
wat bezielt jou toch om ons leven zo te verpesten?
iedereen gaat maar dood,
behalve jij
terwijl jouw dood nou echt nuttig zou zijn
Noa staat op en gaat de trap op. Aram draait zich om.
Noa
denk je wel eens aan me?
als je alleen onder de douche staat?
Sophia
hou die vuilspuiterij voor je!
Noa drijft Aram verder de trap op.
Noa
je kroop bij mij in bed
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Sophia
Je moet die hoerensmoel houden
Noa
en deed inwendig onderzoek
Sophia pakt een glas van tafel en laat het stukvallen op de grond.
Noa
ben je verliefd op mij, Aram?
Sophia pakt een fles wijn en begint grote slokken te nemen. Aram snelt de trap af en pakt Sophia haar fles af.
Aram
ja en nou is het helemaal genoeg!
ik ben geen touw
waar jullie eindeloos aan kunnen trekken
Lourdes
Parijs
ziek
dood
vrouw
zus
Noa
je doodziek moeder
Aram
gelul!
jij staat hier mijn lijf in tweeën te hakken
met een gruwelijk botte bijl
je had allang
lang in die tyfus‐Thalys kunnen zitten
wat kan mij het verrotten
of mamma al dood is, voordat jij aankomt
juist:
geen reet
we gaan allemaal dood
tegen Sophia
de één alleen wat sneller dan de ander
tegen Noa
je kwam hier voor mij
voor mij
hak!
hak!
hak!
de groenten van hak, ja!
hakakakakakak
met de botte bijl
hakakakakakakakakak!
lekker stukje paprika
hak!
reepjes courgette
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hak!
koriander
hak!
en om het af te maken
hak, hak, hak
een levertje
o wat zal dat lekker smaken
flikker toch allebei een eind op
ik ben niet gek
jullie zijn krankzinnig
hak, hak, hak!
een borrel?
tuurlijk, Aram
sinds je vrouw niet meer drinkt
sta jij ook aardig droog, hè
ja, en niet alleen qua drank
haha!
o man
er is geen dubbeltje in die schrale gleuf te schuiven
maar ze wil wél kinderen
dan kan ze ineens wél neuken
ze kan niet eens voor zichzelf zorgen
d’r is niets van over dan een zak botten
haha!
die is goed, Aram
een zak botten
je hebt nog steeds humor
dat is wel een klein wonder, hoor
er hangt me hier toch een depressiviteit
doodsangst noemt ze dat
en maar zeiken tegen mij
niet roken, Aram
niet teveel drinken, hoor
val dood, zeg ik dan
val dood!
haha!
Hij schenkt in.
Aram
sigaretje?
tuurlijk, jongen
ga je gang
neem het ervan
mi casa, su casa
Drinkt in één teug zijn glas leeg en laat het glas vallen.
Aram
daar gaat het geluk

17

Rick Steggerda © 2005

Hij steekt zijn sigaret aan.
Aram
dat smaakt goed
vroeger rookte ik stiekum met mijn zus
heb jij zussen?
eentje, godsgruwelijk heet wijf
daar glijdt alles wel heel soepel in
als je begrijpt wat ik bedoel!
haha
jongen, mijn zus zoog
oh, wat kon zij zuigen
wil je nog wat?
Hij schenkt in.
Aram
en ze slikte alles door
ideaal
hoefde je bij mijn vrouw niet meer aan te komen
proost
Hij drinkt zijn glas leeg en schenkt meteen weer in.
Aram
doet jouw vrouw dat niet?
deed
ze is al jaren dood
God hebbe haar ziel
Hij slaat een kruis.
Aram
en al haar gezeik!
man o man!
wat zal die God een koppijn hebben van dat wijf!
echt het beste wat me in jaren is overkomen
godverdomme nou!
hoppa, schoenen op de tafel
lekker het dekbed vol rukken
heerlijk!
heb je al een nieuw mokkeltje?
jongen, ik vertel ze dat ‘mijn vrouw me pas ontvallen is’
en voor ik het weet, zuigen ze het verdriet uit mijn lijf
proost!
Hij drinkt zijn glas leeg en schenkt meteen weer in.
Aram
god, wat zou ik graag nog eens over noa heengaan
blijf je eten?
ik maak een goeie lasagna
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al zeg ik het zelf
en ik zeg het
dus het is zo!
jezus, wat is het fijn om eens lekker van man tot man te kunnen praten.
echt praten!
godverdomme wat fijn!
hoor je dat?
wat?
dat vloeken
hoezo?
dat mocht dus niet van mijn vrouw
Slaat een kruis, maar dan ondersteboven.
Aram
vlak voordat ze stierf
wilde ze ineens naar Lourdes
ze was kanker en had Katholiek
ja, dat is vragen om problemen!
precies!
of ik d’r effe naar Lourdes wil karren
zodat het wonder zich kon voltrekken
ammehoela!
jongen, ze deed het alleen om mij te treiteren
het bloed onder mijn nagels vandaan te trekken
een naargistische egocentrist
wat denk je?
sta ik op het punt haar eens flink de waarheid te zeggen
komt me zus vertellen, dat mijn moeder ligt dood te gaan
dans Paris!
of ik even kon kiezen, met wie ik nou mee zou gaan
kiezen?
kiezen!
wat ik deed?
wat denk je dat ik deed, lul de behanger!
weg gaan natuurlijk!
je denkt toch niet dat ik me door twee kutten
nou ja, anderhalf
de les laat voeren
ik ben rustig opgestaan
mijn sleutels gepakt
telefoon
geld
en ben rustig de deur uit gewandeld
ik heb ze nooit meer gezien
voor mij zijn ze allebei dood
Noa neemt Sophia bij de hand, ze lopen de deur uit.
Aram
de dag dat mijn leven begon
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verdomme
Hij drinkt zijn glas leeg en loopt naar de koelkast.
ik rammel
Hij haalt groenten uit de koelkast.
Aram
hou je van jazz?
Hij zet jazz op (bijv. What a difference a day makes).
Aram
schenk jij ons nog wat in
in het dressoir staat nog een mooie cognac
Neuriet mee, terwijl hij een snijplank en een mes pakt.
Aram
zullen we vanavond ergens een drankje doen?
Hij begint manisch te hakken op een prei.
Aram
godverdomme
wat heb ik dit gemist
goed dat je er bent, man
Muziek zwelt aan, Aram danst en snijdt door.
Zwart.
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