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personages zijn don en louise, ben en ellis, twee jongens, nog een jongen en
een meisje van de bediening

louise en ben zijn de ex-echtgenoten van het gezelschap

1
don en louise
LOUISE
ze is heel mooi op het eerste gezicht
maar daar kijk je zo doorheen
DON
dat hoop je
LOUISE
nee
dat doe je
je kijkt er doorheen
DON
dat hoop je
LOUISE
schat je kijkt er doorheen
DON
dat hoop je
LOUISE
okee
dat hoop ik
ik hoop dat jij er net als ik
en vele anderen
zo doorheen kijkt
DON
we zullen zien
LOUISE
zie maar
maar ik weet het zeker
DON

we zullen zien
LOUISE
en als je het niet ziet
DON
wat dan
LOUISE
dan valt me dat van je tegen
dan heb je toch een ander schoonheidsideaal dan ik van je dacht
en waar ik je om waardeerde
DON
we zien wel
LOUISE
ja zie maar
maar je zult zien
DON
dat jij gelijk hebt
LOUISE
ja
DON
ze zijn laat
LOUISE
ik bel ze even
louise belt met ben
LOUISE
ben
met mij
wij zijn er al
ja wij zijn er al
we zitten in de bar

in de bar
we moeten wachten
wachten
omdat onze tafel nog niet vrij is
nog niet vrij nee
aan de bar
aan de bar ja
weet je waar de bar zit
ernaast
de bar zit ernaast
naast het restaurant
direct ernaast
direct
okee tot zo
tot zo
louise hangt op
DON
waarom moest je alles wat je zei
twee keer herhalen
LOUISE
omdat hij het anders niet snapt
DON
snapt hij het nu wel
LOUISE
roep die jongen van de bediening even
dan bestellen we vast een fles
ben en ellis
BEN

ze doet heel dominant
maar het is niet wat het lijkt
ELLIS
wat is het dan
BEN
angst
ELLIS
voor wat
BEN
voor dit
ben en ellis lopen de bar binnen naar don en louise
LOUISE
hai
BEN
hai
DON
hai
ELLIS
hai
BEN
ellis dit is louise
louise dit is ellis
LOUISE
hai ellis
ELLIS
hai louise
LOUISE
don dit is ben
ben dit is don
BEN

hai don
DON
hai ben
BEN
dus we hebben nog geen tafel
LOUISE
nee
BEN
hoe komt dat
DON
een foutje in de reservering
BEN
wie heeft er gereserveerd
LOUISE
ik
BEN
okee
LOUISE
wat bedoel je daarmee
BEN
niks
LOUISE
okee
DON
het foutje zat hier
BEN
okee
DON
een dubbelreservering
BEN
okee
LOUISE

wat heb jij daar nou voor een blouse onderaan ben
BEN
een dure louise
LOUISE
kijk eens aan
BEN
hoelang gaat dat duren met die tafel
DON
een kwartiertje
zeiden ze
LOUISE
komt het door het door het patroon
dat die blouse zo duur was
ELLIS
denk je dat ik wat te drinken kan krijgen
LOUISE
natuurlijk hier staat een fles
BEN
dus we moeten nog een kwartier wachten
LOUISE
heb je haast
BEN
dat niet
LOUISE
maar
BEN
niks
LOUISE
waarom was die blouse zo duur
BEN
het is een ontwerp
LOUISE

een ontwerp van wie
BEN
wat kan jou dat nou schelen
LOUISE
dat kan me schelen
BEN
welnee
LOUISE
dan niet
maar hij is leuk hoor
met die bloemen
proost
ze proosten, ze drinken en zwijgen wat
louise steekt een sigaret op
DON
je mag hier niet roken loes
LOUISE
mag ik hier niet roken
DON
nee
LOUISE
wat een flauwekul
ik wil roken
DON
het mag hier niet
LOUISE
ik wil roken
DON
buiten mag je roken
LOUISE
dan ga ik buiten roken

wie gaat er mee
ellis
ELLIS
ik rook niet
LOUISE
daarom kun je toch wel mee
ELLIS
ik blijf liever binnen
LOUISE
goed dan rook ik ook niet
dan rook ik de hele avond niet
maar ik weet niet
of het dan wel zo gezellig wordt
en
hoe gaat het met jullie
BEN
prima
ELLIS
heerlijk
LOUISE
grappig
heerlijk
dat zei ik ook altijd
weet je
ik ga toch even roken
louise af
BEN
dus we moeten het vanavond
over de caravan hebben
DON

ja
BEN
ik ga het er niet over hebben
zolang we niet aan tafel zitten
DON
mij maakt het allemaal niks uit
ik koop net zo lief een nieuwe
BEN
ik ga het er niet over hebben
zolang we niet aan tafel zitten
ze zwijgen wat
BEN
ik ben blij dat ik niet meer rook
ELLIS
ik ben ook blij dat jij niet meer rookt
ben is gestopt
DON
ja ja
ELLIS
ja
DON
en
BEN
o heerlijk
DON
ja
BEN
o ja
DON
in welke zin

BEN
o in elke
DON
ja ja ja
ELLIS
ben ruikt weer lekker
DON
ja ja
ja ja ja ja ja
ELLIS
ja
BEN
ja ja
louise voegt zich bij don en ellis en ben
BEN
lekker gerookt
LOUISE
roken is niet lekker ben
het moet
maar het is niet lekker
BEN
ik ben gestopt
LOUISE
ben
BEN
louise
LOUISE
zullen we het over de caravan hebben
BEN
zullen we niet eerst aan tafel

LOUISE
waarom
BEN
omdat dat rustiger praat
LOUISE
ik hoef niet rustig te praten
BEN
maar ik wel
zeker wanneer het om de caravan gaat
hoe zit het eigenlijk met onze tafel
ELLIS
ja hoe zit het met onze tafel
ik heb honger
LOUISE
don
roep jij die jongen van de bediening even
en vraag hem hoe het zit met onze tafel
don roept jongen van de bediening
een meisje van de bediening komt op
meisjeja
DON
wij vroegen ons af hoe het zit
met onze tafel
meisjewelke tafel
DON
de tafel die wij gereserveerd hadden
meisjeik weet van niks
DON
dan moet je het even vragen
meisjeik vraag het even

meisje weg
DON
ze weet van niks
LOUISE
ik heb het gehoord
DON
maar ze zou het even vragen
LOUISE
ze moet het aan hem vragen
aan die jongen vragen
meisje weer terug
meisjeonder welke naam hadden jullie gereserveerd
DON
louise
LOUISE
wat
DON
onder welke naam had je gereserveerd
LOUISE
onder die van ons
DON
don en louise
LOUISE
don en louise ben en ellis
DON
don en louise ben en ellis
LOUISE
ja
DON

tegen het meisje
onder don en louise ben en ellis
meisjeik ben zo terug
meisje weg
BEN
waarom heb je in vredesnaam
onder al onze namen gereserveerd
LOUISE
omdat we dat zijn
we zijn don en louise ben en ellis
nee het leek mij wel goed zo
ook om niemand tekort te doen
meisje terug
meisjeonder deze namen
heb ik geen enkele reservering staan
LOUISE
hoe kan dat nou
BEN
ik snap dat wel
LOUISE
hoe kan dat nou
die jongen wist het
misschien moet je het hem even vragen
meisjehoe zag hij eruit
LOUISE
gewoon
meisjegewoon
LOUISE

en lang
meisjegewoon en lang
ik ga het hem even vragen
meisje weg
LOUISE
ik snap er niks van
die jongen wist het
er was een dubbelreservering zei hij
BEN
waarom op vier namen reserveren louise
LOUISE
omdat we met z’n vieren zijn ben
BEN
zie wat er van komt
LOUISE
wat bedoel je daarmee
BEN
dat het verwarring schept
LOUISE
wacht nou maar rustig
die jongen van de bediening die weet het
en die komt zo
ELLIS
ondertussen krijg ik wel
ontzettende honger
kunnen we niet alvast iets bestellen
LOUISE
wat
ELLIS
iets vooraf

LOUISE
dat zou ik niet doen
ELLIS
want
LOUISE
onze tafel komt zo vrij
ELLIS
daarom kunnen we toch wel
een hapje vooraf bestellen
LOUISE
nee
want dan hebben we net dat hapje besteld
en dan komt de tafel vrij
ELLIS
dan nemen we het hapje mee
LOUISE
laten we gewoon even wachten
op de tafel
ELLIS
en als dat nou nog heel lang duurt
LOUISE
dat duurt niet lang
die jongen die komt zo
de vier drinken wat en zwijgen wat
BEN
don
DON
ben
BEN
rijd jij nog steeds rond in die oude corvette

DON
zeker
BEN
dus die rijdt nog wel
DON
zeker wel
BEN
ik rijd tegenwoordig kia
maar dat is lekker hoor
ELLIS
ben
BEN
wat is er ellis
ELLIS
ik bestel toch een hapje
BEN
wacht nou nog maar heel even
ELLIS
of een soepje
BEN
wacht nou maar op die tafel
ELLIS
wat is er mis met een soepje
we kunnen toch alvast een soepje
BEN
ellis
laten we gewoon nog heel even wachten
ELLIS
ik heb honger
LOUISE
we hebben allemaal honger
ELLIS

ik heb expres heel lang niet meer gegeten
LOUISE
we gaan zo aan tafel
ELLIS
maar ik kan helemaal niet lang
zonder eten
LOUISE
het wordt allemaal heel ingewikkeld
als jij nu al een soepje gaat bestellen
ELLIS
een soepje of een hapje
het is mij om het even
BEN
wacht nou nog maar even ellis
ELLIS
ik heb honger
LOUISE
die ellis
ELLIS
en voorlopig zitten wij nog niet aan tafel
DON
ellis
ELLIS
wat
DON
daar is de jongen van de bediening
een jongen van de bediening op
jongenhad u om mij gevraagd
LOUISE
nee

jongenhet meisje zei dat u om mij had gevraagd
LOUISE
ik had om die lange jongen gevraagd
jongenik ben lang
LOUISE
die andere jongen is langer
weet je welke ik bedoel
jongenik weet welke u bedoelt
maar die is niet heel veel langer
LOUISE
hoe dan ook haal hem maar
jongen weg
ELLIS
dit kan zo nog uren duren
een langere jongen op
jongenzijn jullie het van die reservering
LOUISE
dat klopt
jongenhet meisje wist niet om welke jongen het ging
LOUISE
ze wist ook niet om welke tafel het ging
daarom heb ik naar u gevraagd
jongenzeg maar je
LOUISE
daarom heb ik gevraagd of ze jou
ze stopt
hè waarom doe je dat nou
nu ben ik van mijn à propos

jongensorry
ELLIS
kunnen wij misschien alvast iets
bij jou bestellen
LOUISE
tegen jongen
gewoon uit laten praten
mensen gewoon uit laten praten wanneer ze eenmaal aan een zin zijn
begonnen
het is allemaal al moeilijk genoeg
jongenwat
LOUISE
en er niet op in gaan
alstublieft
gaat u er niet op in
ik blijf gewoon u zeggen hoort u dat
je kunt toch niet steeds bezig zijn
met iemands leeftijd
om dan steeds per persoon
opnieuw te moeten overwegen
of je je of u moet zeggen
ik zeg u en ik blijf het zeggen
al had je mijn eigen zoon kunnen zijn
als ik al kinderen had gewild
ik had ze wel gewild
maar hij daar
ze wijst naar ben
BEN
hoe zit het met onze tafel
LOUISE
ja hij ja
jongendie dubbelgereserveerde

BEN
ja die
jongendie is nog niet vrij
LOUISE
die kwam na een kwartier vrij zei u
jongendat zei ik maar het was niet zo
BEN
komt die nog vrij
jongenik denk het wel
BEN
wanneer komt die vrij
want mijn vrouw hier heeft honger
jongenis dat uw vrouw
ik dacht dat dàt uw vrouw was
LOUISE
dat is toch geen antwoord
jongennee
LOUISE
wel antwoord dan
jongenik weet het niet
BEN
hoezo weet u het niet
jongenomdat ik niet weet
hoelang die mensen gaan eten
BEN
hoe bedoelt u dat
jongenmompelt
u u ik ben amper tweeëntwintig
BEN
wat zeg je
jongenlaat maar
BEN

zegt u dat u ons laat wachten
tot die andere mensen zijn uitgegeten
jongenjullie kunnen toch niet met z’n allen aan tafel en bovendien hebben ze net besteld
LOUISE
dus eerst zegt u een kwartier
en nu zegt u dat we moeten wachten
jongenklopt
LOUISE
waarom zegt u
het duurt een kwartier
jongeneen inschattingsfoutje
BEN
foutje jawel noem het maar een foutje
LOUISE
u had er niet op gerekend
dat ze gingen bestellen
jongenklopt
BEN
maar ze hadden toch gereserveerd
jongennou
BEN
niet
jongennee
BEN
zitten ze daar zonder reservering
LOUISE
er was toch sprake van een dubbelreservering
jongenlaat maar
want ze hebben toch net besteld
BEN

wat bedoelt u daarmee
jongendat het niet meer uitmaakt
omdat ze net hebben besteld
BEN
ze zitten daar dus onrechtmatig
jongenmaar ze hebben wel net besteld
ELLIS
kunnen wij ook iets bestellen
DON
heeft u geen andere tafel voor ons
jongeneen andere tafel
DON
eentje die vrij is
jongener zijn geen andere tafels
LOUISE
zijn er helemaal geen andere tafels
jongennee
LOUISE
weet u dat zeker
jongennee
BEN
ga dan kijken
jongenja
jongen weg
BEN
dit is te idioot
LOUISE
wat zeg je ben
BEN
dat die jongen niet een andere tafel heeft

DON
het was een dubbelreservering
BEN
nee don het was geen dubbelreservering
die andere mensen zitten aan onze tafel
zonder reservering
heb je dat niet begrepen
DON
ja ja ik heb het wel begrepen
BEN
het was geen dubbelreservering louise
LOUISE
ja ja ik heb het ook begrepen ben
BEN
en heb je dan ook begrepen
dat er waarschijnlijk geen andere tafel is
LOUISE
ik heb het allemaal gehoord
BEN
dit is te idioot
ELLIS
kunnen we nu eindelijk iets bestellen
BEN
dit wordt niks
we gaan
ELLIS
ik heb voor twee uur in de meter
LOUISE
twee uur
dat is niet genoeg hoor ellis
ELLIS
ik ga iets bestellen

BEN
hij wist niet eens
of er een andere tafel was
DON
hij zou gaan kijken
BEN
er is vast geen andere tafel
LOUISE
natuurlijk is er een andere tafel
kom we bestellen nog een fles
ELLIS
bestel voor mij een hapje
LOUISE
wacht nou nog maar even met dat hapje
die jongen komt zo terug met een tafel
ELLIS
ik heb honger
waarom moet dat steeds ontkend
BEN
van mij mag jij een hapje bestellen
LOUISE
we krijgen zo een tafel
BEN
dat valt nog te bezien louise
ellis bestel je hapje maar
ELLIS
ik bestel gewoon en ik bestel nu
LOUISE
ik vind het niet slim
dan zijn die hapjes er net
en dan moeten wij aan tafel
ELLIS

dan nemen we de hapjes mee
LOUISE
die mag je niet meenemen
BEN
natuurlijk mag je die wel meenemen
ELLIS
die mag je heus wel meenemen
LOUISE
meestal mag je die niet meenemen
BEN
louise wat een onzin
LOUISE
heb je nu al een tweede fles besteld
ELLIS
bestel meteen een hapje
BEN
wat voor een hapje wil je
LOUISE
ik vind het niet slim maar vooruit
als jij per se je hapje wilt
dan neem je je hapje
ga ik ondertussen even roken
ga je mee don
DON
ik zit net lekker
LOUISE
ben
BEN
nee
LOUISE
ellis
ELLIS

ik moet nu echt eerst even wat eten
louise rookt
don komt erbij
LOUISE
kom je er toch even bij
DON
ik word gek van die ellis met haar hapje
LOUISE
wat heeft ze nou besteld
DON
kroketjes
LOUISE
kroketjes
DON
kroketjes ja
LOUISE
don dat kan niet
ellis is vegetarisch
DON
hoe weet je dat
LOUISE
omdat we daar rekening mee moesten houden bij de keuze van het
restaurant
DON
is dit een vegetarisch restaurant
LOUISE
nee maar je kunt wel bonenschotels krijgen
is die jongen al teruggeweest
DON
die heeft zich niet meer laten zien

ben en ellis eten binnen kroketjes
BEN
is het lekker schat
ELLIS
ik kan niet lang zonder eten ben
dat weet je
BEN
ja ellis
ELLIS
ik heb een hele snelle stofwisseling
BEN
ik weet het
don en louise terug
BEN
en lekker gerookt
LOUISE
is die jongen al langs geweest
BEN
nee
LOUISE
wat heb je nou besteld ellis
ELLIS
kroketjes
LOUISE
ik dacht dat jij vegetarisch was
ELLIS
het zijn geitenkaaskroketjes
LOUISE

o en wat is dat daar
ELLIS
honing
LOUISE
pure honing
ELLIS
voor op de kroketjes
LOUISE
dus die jongen is nog niet langs geweest
BEN
die heeft zich niet meer laten zien
LOUISE
misschien moet ik ook even een kroketje
ELLIS
ho ho ho louise
LOUISE
wat
ELLIS
bestel je eigen kroketjes
LOUISE
wat is dat nou weer
ELLIS
ik heb dit besteld
LOUISE
ja en
ELLIS
als je ook een hapje vooraf wilt dan
bestel je maar je eigen hapje
LOUISE
o
ELLIS
bovendien jij was tegen

BEN
ja louise jij was tegen
LOUISE
ik ben nog steeds tegen
maar als ze daar toch liggen
DON
louise we bestellen wel een eigen hapje
LOUISE
laat maar
want als die tafel dan net vrijkomt
waar blijft die jongen trouwens
ik ga die jongen zoeken
of don ga jij die jongen even zoeken
DON
ik zit net lekker
LOUISE
ben ga jij die jongen even zoeken
BEN
ik zit ook net lekker louise
LOUISE
dan ga ik die jongen zelf wel zoeken
of
ben roep dat meisje van de bediening even
dan kan dat meisje van de bediening
die jongen gaan zoeken
BEN
louise je weet dat ik niet van roepen hou
LOUISE
meisjes worden nu eenmaal liever door mannen dan door vrouwen
geroepen
alsjeblieft ben roep dat meisje

ben roept meisje
meisje komt
meisjeja
LOUISE
we zijn op zoek naar die jongen
meisjealweer
LOUISE
kunt u hem zoeken
meisjedie lange jongen bedoelt u
LOUISE
die lange ja
niet die van zichzelf vindt dat die lang is maar die ander
die echte
meisjeja ja ik weet het wel
LOUISE
daarnet had je ook de verkeerde
DON
louise
LOUISE
wat
DON
laat het maar
LOUISE
ik laat het ook maar
het is handig als ze nu meteen
met de goede komt
want die jongens hebben meer te doen
dan voor niks op en neer te lopen
meisjeik hoop dat ik hem kan vinden
DON
hij ging op zoek naar een tafel

maar is daarna niet meer teruggekomen
meisjedan zal hij nog geen tafel gevonden hebben
LOUISE
zoek hem nou maar
wij zitten hier en hebben honger
meisje gaat
ELLIS
hè hè dat lucht op
ik zit een stuk rustiger nu
LOUISE
hoe bedoel je dat ellis
ELLIS
met iets in mijn maag
ik zat echt niet op mijn gemak
met die lege maag
maar nu zit ik prima
ik wil nog wel wat drinken
waar is die tweede fles
DON
die is nog niet besteld
ELLIS
dan bestel ik die toch even
DON
je bent echt opgeknapt hè
van die kroketjes
ELLIS
nou en of
dat had ik net even nodig
DON
ik zie het aan je

er loopt weer bloed door je wangen
ELLIS
ik kan niet lang zonder eten don
DON
nee nee ellis
ELLIS
ben en ik eten normaal om zeven
en het is nu al bijna negen
DON
ja ja
ELLIS
hoe laat eten jullie
DON
hoe laat eten wij louise
LOUISE
hoe onze pet staat don
DON
hoe onze pet staat ellis
of eigenlijk hoe louise haar pet staat
want zij doet het eten
ELLIS
doe jij nooit het eten
DON
nooit
ELLIS
daar zou ik niet tegen kunnen
LOUISE
waar tegen
ELLIS
een man die nooit het eten doet
LOUISE
ben doet toch ook nooit het eten

ELLIS
o jawel hoor
LOUISE
dat is dan nieuw
ELLIS
ben haalt
LOUISE
ben haalt ja
ELLIS
dat is toch ook wat doen
LOUISE
als je van halen houdt
ik houd er niet van
ik kook nog liever stront dan dat ik haal
ELLIS
wat een flauwekul
je kunt tegenwoordig heel goed halen
LOUISE
ik kook toch liever stront
ELLIS
wat ben jij een absolute vrouw louise
LOUISE
klopt ellis dat klopt absoluut
don is die tweede fles er al
DON
die zou ellis
BEN
ik doe het wel
LOUISE
kijk dan meteen
of je dat meisje nog ergens ziet
want die is nu ook al weer een tijdje

aan het zoeken naar die jongen
die voor ons een tafel aan het zoeken is
BEN
en dan te bedenken
dat er mensen zonder reservering
aan onze tafel zitten
LOUISE
bestel die fles nou maar
BEN
zit mij niet te commanderen louise
want dat pik ik niet meer van jou
LOUISE
maak je niet dik ben
het komt allemaal dik in orde
zo
dat is twee keer dik
dan zal het echt wel goed komen
maar een prettige plek toch wel
ben ellis
daar hebben jullie nog niets over gezegd
prettige plek toch
of vind je van niet
ondanks het wachten
is het hier toch prettig
ook zeer toegankelijk voor vegetariërs
al zal ellis wel niet veel meer eten
want die heeft haar buik al vol kroketten
ELLIS
dat zal je nog verbazen louise
LOUISE
ben
BEN

ik ben nog even met die fles bezig louise
LOUISE
don bestel jij die fles even
dit duurt alweer zo lang
de vier drinken wat en zwijgen wat
LOUISE
ben
BEN
wat
LOUISE
wat gaan we met de caravan doen
BEN
we zouden het niet over de caravan hebben
LOUISE
we zouden het over de caravan gaan hebben
BEN
niet zolang we niet aan tafel zitten
LOUISE
over absoluut gesproken
BEN
ik heb gezegd
ik heb het er niet over
totdat ik aan tafel zit
LOUISE
don zeg jij eens wat
DON
die fles die is besteld
LOUISE
over de caravan
DON
als ben het er niet over wil hebben

BEN
ik wil het er over hebben
als ik aan tafel zit
DON
ik koop net zo lief een nieuwe
LOUISE
ik ben gehecht aan deze
BEN
ik ben er ook aan gehecht louise
en ellis ook
LOUISE
is ellis nu ook al aan mijn caravan gehecht
BEN
onze caravan
LOUISE
het ding staat vol met mijn spul
BEN
ons spul
LOUISE
ik heb die spullen gekocht
BEN
ik had eens met spullen aan moeten komen
LOUISE
klopt jij hebt een slechte smaak
als het om spullen gaat
ELLIS
och louise ben heeft een prima smaak
LOUISE
misschien is ben zijn smaak jouw smaak maar niet de mijne
BEN
ik wilde het niet over de caravan hebben en nu hebben we het er toch
over

hoe doe je dat louise
LOUISE
wanneer hebben ellis en jij nou tijd om met dat ding weg te gaan
BEN
we willen hem op een vaste plek neerzetten
LOUISE
don hoor je dat
DON
een vaste plek ja
LOUISE
dat is ridicuul
het is een tourcaravan
BEN
een tourcaravan kan ook staan
LOUISE
ja natuurlijk kan-ie staan
maar het is ridicuul
een tourcaravan is om mee te touren
en niet om mee stil te gaan staan
DON
mij maakt het allemaal niets uit
ik koop net zo lief een nieuwe
ELLIS
we hebben al een plek
LOUISE
don
DON
wat
LOUISE
hoor je dat
DON
je hebt al een plek ben

gekocht
BEN
gehuurd
LOUISE
zeg die plek maar weer op
BEN
we hebben al betaald
LOUISE
had je dit niet eerst met mij moeten bespreken
BEN
in feite is het nog steeds mijn caravan
LOUISE
onze caravan
BEN
hij staat op mijn naam
LOUISE
jouw naam
mijn naam
wat is een naam
DON
hier is die tweede fles
ELLIS
ik ga dat meisje zoeken die die jongen aan het zoeken is
BEN
ik loop mee
LOUISE
loop je nou weg
BEN
ik moet naar de wc
LOUISE
je loopt dus weg
BEN

ik moet naar de wc
LOUISE
we hebben het over de caravan
en jij loopt gewoon maar weg
ben en ellis weg
DON
denk je dat dit wel de goede tactiek is
LOUISE
ik denk het wel
DON
wat is mijn rol daarin
LOUISE
je doet het prima
DON
wat is die ben een drol
LOUISE
dat zei ik toch
DON
wat moest je daar nou zo lang mee
LOUISE
dat zou je niet vragen
DON
maar ik vraag het toch
LOUISE
ik weet het niet don
ik heb geen idee
ik denk omdat ik zijn moeder zo lief vond
DON
zijn moeder
LOUISE

ben zijn moeder is heel lief
we aten daar elke zondag
dus dan glijd je zo van week in week
en voor je het weet is er een jaar om
is er vijf jaar om
is er een decennium om
bovendien was ik met hele andere dingen bezig dan met ben
DON
waar was je dan mee bezig
LOUISE
met jou
ik was altijd al met jou bezig
DON
je kende me nog niet eens
LOUISE
maar ik was er altijd al mee bezig
dat ik ooit zo’n leuke man als jij
zou leren kennen
DON
wat lief
LOUISE
lief hè
DON
dat vind ik lief
LOUISE
ik ben ook lief
DON
dat ben je ook maar niet voor ben
LOUISE
ach die was altijd al met ellis bezig
die hoopte altijd al dat hij een vrouw
als ellis zou tegenkomen

alles komt altijd goed don
DON
ik ben nooit zo met jou bezig geweest
LOUISE
weet je dat wel zeker
DON
jij was eigenlijk een soort van verassing
LOUISE
maar je houdt toch van verassingen
DON
dat wel
LOUISE
zie je
alles komt altijd goed
ik hoop dat dat met die tafel nog heel lang gaat duren
DON
had je wel gereserveerd
LOUISE
die caravan don
ik ga door totdat wij hem hebben
DON
ik koop net zo lief een nieuwe
LOUISE
nee don
ben koopt een nieuwe
ben en ellis terug
BEN
hoorde ik mijn naam
LOUISE
ja

BEN
in welke context
LOUISE
in de context van liefde
BEN
o
LOUISE
en dat alles altijd goed komt
BEN
ja ja
LOUISE
hoe was het op de wc
BEN
goed
LOUISE
hebben jullie nog iemand kunnen vinden
BEN
nee en zo te zien
tenminste van wat ik zag
is er ook geen tafel vrij
iedereen zit te eten behalve wij
LOUISE
nog even ben dan zitten wij ook te eten
BEN
ik houd er niet van dat er mensen zonder reservering aan mijn tafel
zitten
ELLIS
ik bestel nog wat kroketjes
jij krijgt honger
ik hoor dat
BEN
alsjeblieft geen kroketjes meer ellis

ik wil een bord met eten voor mijn neus
omdat een ander aan mijn tafel zit
mag ik mijzelf hier aan de bar
met frituur volproppen
ELLIS
zie het even als een tussenoplossing
BEN
ik wil aan tafel en anders
LOUISE
anders wat ben
BEN
ga ik om me heen slaan
LOUISE
wie ga je dan slaan
BEN
misschien jou wel louise
LOUISE
waarom
BEN
omdat jij het allemaal zo slecht hebt geregeld
LOUISE
had jij het dan geregeld
BEN
als jij het niet had geregeld
had ik het zeker geregeld
ik had het graag geregeld
en ik had het waarschijnlijk
ook veel beter geregeld
maar jij had het al gedaan
want jij moest het zo nodig doen
DON
ben ben

BEN
wat is er
don don
DON
daar komt die jongen
BEN
heeft-ie een tafel
DON
hij loopt met lege handen
BEN
ik denk dat ik die jongen in elkaar ga slaan
jongen komt
jongenhet spijt me
BEN
wat
jongendat ik geen tafel heb kunnen vinden
LOUISE
dat meen je niet
jongenik meen het en ik heb oprecht gezocht
LOUISE
je bent inderdaad erg lang weggebleven
jongenhet was heel moeilijk
LOUISE
was het moeilijk ja
jongenja
BEN
maar je hebt dus niks gevonden
jongennee
BEN
hoe komt dat

jongeniedereen is aan het eten
BEN
zijn er misschien mensen uitgegeten
jongenbijna maar nog niet helemaal
er is geen peil op te trekken
qua toetjes en koffie enzo
BEN
misschien kunt u ons iets aanbieden
de vier kijken naar de jongen
BEN
voor het wachten
misschien kunt u ons iets aanbieden
voor het wachten
jongenja ja ik heb het wel gehoord
maar ik weet zo gauw niet wat
ELLIS
iets vooraf
BEN
nee verdomme ellis
geen dingen meer vooraf
geef ons maar iets te drinken
jongenjullie hebben al wat te drinken
BEN
misschien kunt u het ons aanbieden
jongendie hele fles
dat moet ik even vragen
BEN
ho ho ho niet weer weglopen jij
hierblijven

of nee
vind een tafel
ik wil aan tafel
nu
JONGEN
heeft u honger
BEN
ja
JONGEN
neem een hapje vooraf
BEN
ik ga jou zo hard op je bek slaan
JONGEN
nou ja
LOUISE
nou ja ben
BEN
en jou ook louise
jullie allemaal
DON
moet je eens proberen
ELLIS
tegen jongen
zorg alsjeblieft dat je snel een tafel krijgt
JONGEN
ik ga geen tafel zoeken ik ga mijn baas zoeken want ik ben zojuist door
hem
tegen ben
ja door jou ja bedreigd
BEN
zeg jij nou jou tegen mij
dat ik jij tegen jou zeg betekent niet

dat jij ook jij tegen mij kunt zeggen
JONGEN
ik zeg tegen iedereen jij
BEN
tegen mij zeg je u
JONGEN
ik zeg geen u
ik zeg nooit u
BEN
tegen mij zeg je u
JONGEN
zeg jij maar u tegen mij
maar ik zeg jij tegen jou
zelfs tegen mijn baas en mijn oma
zeg ik jij
LOUISE
het is me wat
BEN
haal je baas trouwens maar
dat lijkt me een goed idee
dan kunnen we het er eindelijk
eens over hebben
dat er al langer dan een half uur
mensen aan de tafel zitten
die door ons was gereserveerd
JONGEN
en die bedreiging
BEN
die nemen we en passant wel mee
JONGEN
ik ben zo terug
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LOUISE
goed gedaan ben
heel goed
ELLIS
je was geweldig
LOUISE
heel erg goed
DON
petje af
ook van mij
LOUISE
hoe jij dat aanpakte ben ben ben
stevig en waar wat jij daar zei
en hoe je het zei
je zei het echt heel goed
DON
goed hoor dat je het hebt gezegd
ELLIS
en hoe
LOUISE
dat zei ik net ellis
hoe ben het zei
ELLIS
hoe ben het zei was goed
LOUISE
het was goed ja
dat zei ik ja
maar die jongen zijn reactie was ook niet mis
DON

dat had heel anders kunnen lopen
ELLIS
hoezo
DON
hij had ons er er ook uit kunnen gooien
ELLIS
maar dat deed hij niet
LOUISE
nee dat deed hij niet
en dat is nou helemaal mijn bennie
ELLIS
hoezo jouw bennie
LOUISE
mijn bennie
zoals ik hem leerde kennen
toch bennie
toen ik jou leerde kennen
was je ook zo stevig
BEN
klopt
maar zeg maar weer gewoon ben
LOUISE
vind je dat bennie niks
BEN
zeg maar gewoon ben
LOUISE
ik zei altijd bennie tegen je toch
ben zei ik altijd bennie tegen je
of niet
BEN
ja louise maar misschien is het beter
dat je het nu even niet zegt

LOUISE
ik ben trots op jou
maar als je niet wilt dat ik
bennie tegen je zeg
dan zeg ik het niet
ELLIS
zeg het maar niet
LOUISE
dat moet jij niet zeggen ellis
dat moet ben zeggen
BEN
zeg het maar niet louise
LOUISE
ik zeg het al niet meer
maar ik mag toch wel trots op je wezen
BEN
natuurlijk
LOUISE
don ik mag toch trots op ben wezen
DON
tuurlijk
LOUISE
hoe hij zich eerst in de nesten werkt
en daarna een voorkeursbehandeling afdwingt
afdwingt don
DON
ja ja ja
ik ben ook trots
LOUISE
we staan hier nu wel
met een fles champagne
en we krijgen straks de allerbeste tafel

la la la la
DON
goed gedaan ben
hij had niks tegen jou in te brengen
helemaal nul
LOUISE
ben was kwaad
BEN
jazeker
ELLIS
gaat het weer ben
BEN
ik ga even roken
ELLIS
wat ga je doen
BEN
ik ga even een sigaretje roken
ELLIS
maar je rookt niet meer
BEN
toch wil ik nu even een sigaret
LOUISE
hè dat is gezellig
ELLIS
ik zou dat niet doen als ik jou was
LOUISE
dat is gezellig
weer eens samen roken
ELLIS
ik zou dat niet doen ben
LOUISE
hier heb jij een sigaret bennie

wij gaan even naar buiten
ELLIS
ben doe niet zo raar
ben
LOUISE
gun die jongen zijn sigaret ellis
die heeft net een overwinning behaald
die mag roken
een man die gewonnen heeft mag roken
ELLIS
ben heeft vijfendertig jaar gerookt louise
LOUISE
weet ik alles van ellis
ELLIS
denk je dat iemand
die vijfendertig jaar gerookt heeft
nu zonder consequenties
even een sigaretje kan gaan opsteken
LOUISE
wat heb jij weinig vertrouwen ellis
in ben
BEN
ja ellis wat heb jij weinig vertrouwen
in mij
ELLIS
don
DON
ja wat is er
LOUISE
ja ellis wat wil jij don vragen
ELLIS
ik weet het niet precies maar ik denk dat het niet goed is dat ben gaat

roken
don wat zeg jij
DON
ik zeg niets
BEN
ik heb zin in een sigaret ellis
ik heb een glaasje champagne geregeld
we krijgen straks de allerbeste tafel
even een moment voor mezelf
bovendien helpt het tegen de honger
ELLIS
maar we gaan zo aan tafel
LOUISE
kom ben
BEN
ja ja ik kom
louise en ben buiten
LOUISE
als je zo doet
dan ben je weer helemaal mijn vent
BEN
maar zo doe ik niet altijd louise
LOUISE
inderdaad ik weet het
zo doe je niet altijd
je doet ook wel eens heel anders
BEN
klopt
LOUISE
maar ik ben blij dat ik het weer eens van je heb gezien

BEN
het zit er nog wel
LOUISE
nou en of
of het er nog zit
dat heb ik wel gezien
weet je ben
BEN
wat louise
LOUISE
het is helemaal niet leuk hoor
om niet meer te weten
waarom je ooit op iemand bent gevallen
BEN
dat kan ik me voorstellen louise
LOUISE
maar nu weet ik het weer
BEN
ja
LOUISE
op je woede
ik vind jouw woede heerlijk
ik vind het heerlijk als je woedend bent
BEN
je ziet me graag woedend hè
LOUISE
ik ben er gek op
op jouw woede
BEN
je hebt me vaak woedend gekregen
LOUISE
ach

BEN
ja louise
LOUISE
doe niet zo gek
BEN
jij was zo gek op mijn woede
dat je steeds bezig was
om die naar boven te halen
LOUISE
deed ik dat
BEN
dagelijks
LOUISE
jij was gewoon heel vaak woedend ben
BEN
woedend op jou ja
LOUISE
ach bennie hou toch op
dat is niet waar
BEN
hou eens op met dat gebennie louise
LOUISE
zie nu word je alweer woedend
maar het geeft niks want ik houd ervan
BEN
jij roept het op
LOUISE
ik roep het op
maar het zit in jou
ik vind het mooi
ik vind jouw woede heel erg mooi
krachtig en manlijk

anders ben je zo slap
en je hebt je postuur ook niet mee
maar als je boos wordt
dan krijgen we wat te zien
dan zien we wie de echte bennie is
de mooie sterke boze bennie
BEN
hou op louise
LOUISE
weet je wie ook boos is
BEN
nou
LOUISE
ellis
BEN
ellis is de liefste vrouw die er is
LOUISE
ja ja ja dat denk jij ben
maar daar zit heel veel boosheid
BEN
denk je dat
LOUISE
ik zie dat en ik voel het ook
voel jij het niet
BEN
ik voel alleen maar liefde
LOUISE
och wat lief maar ook kritiekloos
dat is niet goed
je moet ook de schaduwkanten durven zien
BEN
die zie ik

ze is soms best lastig
met eten bijvoorbeeld
LOUISE
wat denk je dat daar achter zit
BEN
dat weet ik niet
daar denk ik niet over na
LOUISE
boosheid
woede
frustratie
BEN
ellis is niet gefrustreerd
kom nou
LOUISE
nou ben
ellis is een controlfreak hoor
BEN
geef mij nog eens een sigaret
LOUISE
dus jij vindt ellis niet gefrustreerd
BEN
nee
LOUISE
ik denk dat er frustratie bij ellis zit
BEN
ik denk het niet
LOUISE
zoals met dat eten enzo
BEN
wat is er dan met dat eten
LOUISE

dat dat allemaal zo moet
BEN
we moeten allemaal eten louise
LOUISE
maar hoe ellis daar mee omgaat
ik moet nu eten
ik moet nu eten
BEN
ellis heeft een hele snelle stofwisseling louise
LOUISE
ja ja ja dat heb ik ook wel gezien
BEN
dan moet je vaker eten op een dag
LOUISE
is dat niet een kwestie van gewenning
BEN
ook
LOUISE
en een kwestie van aandacht
BEN
wat is het nou louise
boosheid frustratie gewenning
of aandacht
LOUISE
ach weet ik veel
ik voel gewoon wat bij ellis
BEN
ik voel ook wat bij ellis
LOUISE
liefde zeker
BEN
zeker

LOUISE
dat is mooi
BEN
ik ben er ook wel blij mee
LOUISE
dat had je lang niet meer gevoeld hè
BEN
nee
LOUISE
nee
BEN
voor jou voelde ik ook wel liefde hoor
LOUISE
o dus toch wel
BEN
jawel
LOUISE
ik ook voor jou hoor
heel veel
BEN
dat is mooi
LOUISE
maar nu niet meer
BEN
nee
LOUISE
althans anders
BEN
natuurlijk bij mij is dat ook anders
heel anders
LOUISE
ja ben het is nu allemaal heel anders

geef me eens een kus
BEN
nee louise dat doe ik niet meer
LOUISE
kom op geef me een kus
BEN
ik kus geen andere vrouwen
LOUISE
maar ik ben het
louise
BEN
dat kan wel wezen maar toch
LOUISE
dan kus ik jou
louise kust ben
LOUISE
veeg je nu je mond af ben
BEN
nee
LOUISE
volgens mij veeg jij je mond af
BEN
nee
LOUISE
ik zie jou je mond afvegen
je doet het heel subtiel maar ik zag het
BEN
ik veegde mijn mond niet af
LOUISE
ik zag het je doen

heel subtiel
bijna onzichtbaar maar je veegde wel
BEN
niet
LOUISE
ik zie dat soort dingen
BEN
ik veegde niet
LOUISE
ik zie alles ben
ik zie alles
BEN
ik veegde niet mijn mond af
LOUISE
had je opeens jeuk
BEN
ja
LOUISE
moest je opeens krabben
BEN
ja
LOUISE
daar waar ik jou net gekust had
BEN
ja
LOUISE
omdat het ging jeuken
BEN
ja louise het ging jeuken
LOUISE
zullen we maar weer naar binnen
BEN

louise
LOUISE
ben
BEN
hoe gaan we dat nou doen
met die caravan
louise doe alsjeblieft niet moeilijk
LOUISE
laten we eerst maar even eten
BEN
nu toch eerst even eten
LOUISE
ja nu toch eerst even eten
ben en louise naar binnen
LOUISE
schatten van onze harten
is het hier gezellig
hebben we de suite al
ELLIS
de baas is niet meer gesignaleerd
BEN
is dat zo
ELLIS
ik ben hem nog gaan zoeken
DON
ellis is hem nog gaan zoeken
ELLIS
en ik heb zelfs iemand mee laten zoeken
BEN
wie heb je mee laten zoeken

ELLIS
de toiletjuffrouw
BEN
heb je die mee laten zoeken
ELLIS
ik heb gevraagd of ze hem nog had gezien
maar dat had ze niet
BEN
dus de baas is niet meer gesignaleerd
ELLIS
in ieder geval niet meer rond de toiletten
BEN
wat gek
ELLIS
ja
LOUISE
en verder
ELLIS
wat verder
LOUISE
verder nog iemand gezien
ELLIS
niemand
BEN
heeft niemand zich nog laten zien
DON
helemaal niemand
BEN
helemaal niemand
terwijl wij buiten stonden
DON
niemand

wat stonden jullie daar trouwens lang
LOUISE
dus niemand die langs is geweest
wat gek
ELLIS
heel gek
er is hier überhaupt bijna niemand meer te zien
alle tafels zitten vol
maar er is niets aan personeel te zien
LOUISE
je hebt gelijk
er is hier weinig personeel
BEN
wat heet weinig
ik zie niemand
LOUISE
ik zie ook niemand
ELLIS
er is hier helemaal niemand
LOUISE
flauwekul
er was daarnet toch nog iemand
ELLIS
dat was daarnet louise
nu is er niemand meer
BEN
het lijkt inderdaad alsof er hier niemand meer is
LOUISE
hoe kan dat nou
don hoe kan dat nou
DON
ik weet het niet

LOUISE
zouden ze ons mijden
DON
waarom zouden ze ons mijden
LOUISE
omdat ze ons niet moeten
BEN
waarom zouden ze ons niet moeten
LOUISE
vanwege daarnet
dat gezeur om die fles
BEN
hoe bedoel je
LOUISE
nou voor ons was dat misschien wel leuk
maar voor het personeel is dat een reden om je de verdere avond te
mijden
ELLIS
denk je dat ze ons mijden
LOUISE
ik denk het
ik denk dat de baas heeft gezegd
mijd hen
BEN
vanwege die fles
LOUISE
ja
BEN
welnee
LOUISE
ja het kan heel goed dat ze denken mensen die zeuren om een fles
die moet je de rest van de avond mijden

BEN
flauwekul
LOUISE
dan is het je blouse
BEN
wat
LOUISE
je blouse
BEN
hoe bedoel je dat precies louise
LOUISE
misschien had jij die blouse niet aan moeten trekken
BEN
ligt het nu opeens aan deze blouse
LOUISE
die blouse is
hoe zal ik het zeggen
BEN
dit is absurd
LOUISE
door jouw blouse hebben ze ons waarschijnlijk gecategoriseerd
BEN
hoe bedoel je dat
LOUISE
ze hebben ons door jouw blouse waarschijnlijk gecategoriseerd
als het type mens dat alles heeft
DON
we hebben alles louise
LOUISE
behalve een tafel don
ELLIS
en dat komt door ben

LOUISE
door ben zijn blouse zouden ze kunnen denken dat wij niks nodig hebben
zouden ze kunnen denken dat wij in overvloed leven
DON
we leven in overvloed
BEN
opeens ligt het allemaal aan mijn blouse
LOUISE
ben
BEN
LOUISE
LOUISE
zie jij nog mensen van de bediening
BEN
nee
LOUISE
hoe denk je dat dat komt
BEN
geen idee
LOUISE
zal ik jou dat eens vertellen
BEN
toe maar
LOUISE
omdat ze denken
dat wij geen bediening nodig hebben
ELLIS
er is hier iets aan de hand
LOUISE
en hoe komt het dat ze denken dat wij geen bediening nodig hebben

BEN
geen flauw idee louise
maar ik denk dat je opnieuw gaat zeggen dat het door mijn blouse komt
LOUISE
wat ken je me toch goed
nog steeds ken je me goed
je bent me nog niet vergeten
BEN
hoe zou ik kunnen
LOUISE
hoe zou hij kunnen ellis
ELLIS
wat
ik heb even niet opgelet
LOUISE
hoe zou ben mij kunnen vergeten
ELLIS
ik heb geen idee louise
LOUISE
door jou ellis
door jou zou hij mij kunnen vergeten
maar hij vergeet mij niet
hij vergeet mij ondanks jou niet
hoe kan dat nou
DON
ik ga even een rondje lopen
LOUISE
waar ga je naartoe
DON
even naar de auto
LOUISE
ik ga mee

ik ga personeel zoeken
maar jullie moeten hier blijven
voor het geval dat
er iemand van de bediening
op het idee komt
dat wij hier eventueel
toch nog iets nodig hebben
maar dat zal wel niet
met die ik-heb-alles-wat-ik-nodig-heb-blouse
don en louise af
DON
wat ben je ben aan het uitdagen
LOUISE
vind je het niet leuk
DON
jawel
maar je moet het niet de hele avond blijven doen
ben en ellis
ELLIS
moeten wij hier wel blijven ben
BEN
ellis wat is er mis met deze blouse
ELLIS
laten we gaan
BEN
ellis
ELLIS
ben

BEN
is dit een rare blouse
ik heb nog nooit commentaar gehad
op deze blouse
ELLIS
hoor je me
BEN
niet op mijn werk
niet op de club
nooit
ELLIS
ben
BEN
wat
ELLIS
die blouse is mooi
BEN
is die niet raar
ELLIS
het zijn mooie kleuren
hij past bij je ogen
BEN
dat vroeg ik niet
ELLIS
je vroeg me over de blouse
BEN
maar niet of-ie bij mijn ogen past
ELLIS
het is een mooie blouse ben
BEN
ik vroeg of het een rare blouse is
ELLIS

heel veel mannen lopen in dit soort blouses
BEN
louise zegt dat deze blouse ons categoriseert
ELLIS
laten we gaan
BEN
categoriseert
ELLIS
we hebben nog pizza thuis
BEN
waarom zegt louise zoiets als categoriseert
ELLIS
pizza is prima
het is een prima pizza
BEN
geef me eens een kus ellis
ELLIS
wat is er opeens
BEN
het komt door die blouse
ik bedoel die opmerking over die blouse
ELLIS
kom we gaan
BEN
nee ellis we gaan niet
ELLIS
we krijgen hier geen tafel meer
BEN
ik ga eerst uitzoeken waarom louise zoiets zegt
ELLIS

dat kan ik je ook wel vertellen
BEN
ik wil het van haar horen
ELLIS
omdat jij je er druk over maakt
BEN
ik maak me er druk over
ELLIS
je maakt je druk
BEN
ik maak me druk
ik maak me druk
ELLIS
maak je toch niet zo druk
BEN
ik maak me er druk over
dat ze mij de schuld geeft van die tafel
terwijl zij niet heeft gereserveerd
ELLIS
maak je niet zo druk
BEN
en wat is dat opeens met die muziek hier
ELLIS
welke muziek
BEN
die muziek die ze hebben opgezet
nergens personeel te bekennen
maar wel opeens muziek
ELLIS
er is hier geen muziek
BEN
er is hier muziek

ik hoor hele nare muziek
ELLIS
dit is geen muziek
wat jij hoort is geen muziek
BEN
als het geen muziek is wat is het dan
ik hoor toch duidelijk noten
ELLIS
dit is muzak
BEN
muzak
ELLIS
een soort geruststellende muziek
BEN
ik wil niet gerustgesteld worden
ik wil geen muziek
en ik wil geen geruststelling
ik ben niet gerust
ik ben alles behalve gerust
ELLIS
doe toch eens rustig
BEN
ik doe niet rustig
ik ben niet rustig
ELLIS
nee je bent niet rustig
BEN
waar is iedereen trouwens
waarom is iedereen weg
ELLIS
don en louise zijn het personeel
aan het zoeken

BEN
en waar hangen hier de boxen
ELLIS
wat ga je doen
BEN
ik wil weten waar die muziek vandaan komt
ELLIS
muzak ben muzak
BEN
muziek muzak het is me om het even
het maakt me misselijk deze muzak
ELLIS
ik haal de jassen
BEN
wat denken ze wel niet
een avondlang niet bedienen
en je dan geruststellen met muziek
ELLIS
ben we gaan
BEN
nee we gaan niet
we gaan blijven
ELLIS
en dan eten we niets
BEN
natuurlijk eten we wel iets
ELLIS
we krijgen hier niets
BEN
ellis we krijgen hier straks heus wel iets
ELLIS
denk je dat je nog wat aardigs gaat zeggen

BEN
wanneer
ELLIS
vanavond
BEN
tegen wie
ELLIS
tegen mij
BEN
ben ik niet aardig
ELLIS
nee
BEN
waarom niet
ELLIS
dat weet ik niet
BEN
waarom ben ik niet aardig
ELLIS
misschien komt het door de blouse
BEN
geen zout in mijn wond strooien nu ellis
ELLIS
je bent vanavond alleen nog maar kwaad geweest
BEN
ik snap niet waar die anderen blijven
ELLIS
ik ken je zo niet
BEN
ik ga ze zoeken
ELLIS
normaal ben je aardig

BEN
jij blijft hier
ELLIS
eigenlijk een heel aardig iemand
BEN
ellis
ELLIS
ben
BEN
ik ga don en louise zoeken
ELLIS
doe toch eens rustig
BEN
ik ben niet rustig
ELLIS
blijf jij hier zitten
dan ga ik don en louise zoeken
BEN
nee
ellis
laat me niet alleen
als je me alleen laat dan zit ik hier alleen met die muzak
ellis
ELLIS
ben
BEN
ik denk dat ik moet overgeven
ellis ik ga overgeven
ELLIS
jij maakt je veel te druk
BEN
ik maak me druk en ga nu overgeven

ELLIS
ga eerst even rustig naar het toilet
BEN
denk je dat ik daar nog rustig kan komen
ELLIS
ik ga wel mee
BEN
en als de anderen dan terugkomen
ELLIS
die komen niet terug
BEN
hoezo
ELLIS
omdat ze weg zijn
BEN
denk je dat
ELLIS
natuurlijk
BEN
verdomme
ELLIS
moet je nu nog overgeven of niet
BEN
ja
ELLIS
kom dan
BEN
maar eerst haal ik die boxen van de muur
ELLIS
kom nou
ben en ellis af

don en louise op met nieuwe
jongen van de bediening
JONGEN
ik heb geen tafel voor vier
alleen voor twee
LOUISE
maar we zijn met z’n vieren
JONGEN
waar zijn die andere twee
LOUISE
dat weten we niet
DON
ze waren hier net nog
JONGEN
waar zijn ze nu
LOUISE
als we dat wisten
JONGEN
een tafel voor twee gaat wel
maar voor vier heb ik niet
DON
duurt het nog lang
JONGEN
er is geen peil op te trekken
DON
qua toetjes en koffie enzo
JONGEN
dat schat u goed in
DON
je collega zei hetzelfde
JONGEN

wij zeggen hier allemaal hetzelfde
dat is wel zo gemakkelijk
dan weet u waar u aan toe bent
DON
inderdaad
LOUISE
hé je zei u
JONGEN
wablief
LOUISE
dat je u zei
JONGEN
natuurlijk zeg ik u
LOUISE
zo natuurlijk is dat niet
DON
waar zijn je collega’s
waarom ben jij de enige
die we kunnen vinden
JONGEN
tja
DON
wat
JONGEN
omdat de anderen naar huis zijn
DON
naar huis
JONGEN
we lossen elkaar af
we werken hier met shifts
DON
betekent dat

dat de jongens die ons daarnet geholpen hebben nu naar huis zijn
JONGEN
ja want we werken hier met shifts
DON
ze waren een tafel voor ons aan het zoeken
LOUISE
er was ons een tafel beloofd
is dat wel aan jou doorgegeven
JONGEN
nee maar ja
DON
maar ja wat
JONGEN
ze kunnen niet alles doorgeven
LOUISE
maar wel de belangrijke dingen lijkt me
JONGEN
ja die wel
LOUISE
dus onze tafel was niet belangrijk
JONGEN
ik weet niet wat mijn collega’s
belangrijk vinden
ik zou het wel belangrijk vinden
maar we zijn allemaal verschillend
van opvatting
en we hebben allemaal andere ervaringen
achter de rug
en we werken hier niet allemaal even lang
DON
het was een lange jongen
die ons heeft geholpen

JONGEN
een lange jongen
DON
en ook een iets minder lange
JONGEN
die lange die werkt hier nog maar kort
die maakt nog heel veel fouten
LOUISE
ga jij nou nog een tafel voor ons regelen
JONGEN
voor twee
LOUISE
voor vier
hoe vaak moeten we het nu nog zeggen
JONGEN
voor vier heb ik niet
DON
hoe lang gaat het duren
JONGEN
er is geen peil op te trekken
DON
er is ons een tafel beloofd door de baas
JONGEN
hoe zag hij eruit
lang
DON
nee
JONGEN
want dat is niet de baas
DON
hij was niet lang
JONGEN

die lange die werkt hier nog niet zo lang
LOUISE
heb jij zin om de baas even te roepen voor ons
JONGEN
hadden jullie gereserveerd
LOUISE
ja
DON
wat moeten we hier nog louise
JONGEN
onder welke naam
LOUISE
de onzen
don en louise ben en ellis
JONGEN
en wie zijn jullie
DON
ik ben don en zij is louise
JONGEN
en wie zijn ben en ellis
DON
dat zijn die andere twee
JONGEN
en waar zijn die
DON
dat weten we niet
JONGEN
hoe moet ik nou een tafel voor vier gaan zoeken als het niet zeker is
dat jullie met z’n vieren zijn
LOUISE
we zijn hier met zijn vieren
DON

ze zijn hier ergens
misschien bij de auto
JONGEN
bij de auto
DON
ik zeg maar wat
LOUISE
hij zegt maar wat
JONGEN
ik zou aan die tafel van twee gaan zitten als ik u was
LOUISE
ik vind het zo prettig dat je steeds u zegt
JONGEN
gaat u aan die tafel voor twee zitten
LOUISE
en als de anderen dan komen
JONGEN
is het zeker dat ze komen
DON
ze waren hier net nog
JONGEN
misschien zijn ze weg
LOUISE
als dat zo is
JONGEN
dan heb ik een tafel voor u
LOUISE
we willen die tafel niet
we willen een tafel voor vier
voor vier hoort u
DON
voor vier alstublieft

JONGEN
dat gaat niet lukken don
niet binnen nu en een half uur
zal ik nog wat te drinken halen voor u en hoe was uw naam ook al
weer
LOUISE
oh dat u u u
hoe u dat zegt
JONGEN
tegen mij hoeft u geen u te zeggen
ik zeg u tegen u
u zegt je tegen mij
LOUISE
haal jij dan nog maar wat te drinken
graag nog zo’n fles van hetzelfde
DON
louise we willen een tafel
LOUISE
of doe maar twee
DON
en een tafel
LOUISE
of doe eigenlijk maar drie
JONGEN
eerst haal ik wat te drinken en dan komt die tafel vanzelf
jongen af
LOUISE
er is weer hoop
wat een heerlijke jongen
zo zie je ze niet veel

DON
nee
LOUISE
maar waar zijn ben en ellis
DON
die zijn naar huis loes
LOUISE
dat zijn ze niet
ben gaat niet zomaar naar huis
DON
we zitten hier al een uur
LOUISE
ben geeft niet op
bennie niet dat doet hij niet
we zijn met ruzie uit elkaar gegaan
DON
des te meer reden
LOUISE
ben gaat niet weg
zonder het laatste woord te hebben
DON
daarin lijken jullie op elkaar
LOUISE
klopt
DON
daarom werkte het niet
LOUISE
klopt
DON
ik hoef het laatste woord niet
LOUISE
klopt

klopt
DON
ik zei niets meer
LOUISE
wat
ach hè
waar zitten die twee
jongen op met wijn
JONGEN
zo drie flessen van hetzelfde
LOUISE
blijf jij maar een beetje bij ons in de buurt
jongen af
LOUISE
wat een heerlijke jongen don
DON
die loopt hier in z’n eentje
LOUISE
kijk eens een lekker vers glaasje vol
ook wel prettig hoor
zo even met elkaar
proost
ze zitten wat en drinken wat
LOUISE
toch don
is het goed dat ik geen kind

heb gekregen met ben
DON
wat
LOUISE
nou dat het goed is
dat dat met dat kind niet door is gegaan
DON
ja ja ja
LOUISE
stel je eens even voor
hoe we er dan bij hadden gezeten
DON
ja
LOUISE
wat voor een effect dat had gehad
DON
ja ja
LOUISE
wat voor een effect dat op ons had gehad
DON
ja
LOUISE
en wat voor effect dat op deze avond
had gehad
DON
ja
LOUISE
nee ik ben wel blij
dat dat niet door is gegaan
DON
ja
LOUISE

achteraf hoor
DON
ja
LOUISE
achteraf ja
achteraf is alles altijd anders
DON
beter
LOUISE
ja je zou kunnen zeggen dat achteraf alles wat je pijn heeft gedaan
toch beter was
DON
gelukkig maar
LOUISE
ja dat is gelukkig ja
maar toch
ben en ellis op
DON
daar heb je ze
LOUISE
wat ziet ben wit
wat is er gebeurd
ben wat is er gebeurd
ELLIS
ben moest overgeven
BEN
het stelde niks voor
ELLIS
ben werd misselijk
BEN

het viel best mee
ELLIS
ben werd niet goed
LOUISE
waarom werd je niet goed ben
BEN
ik werd niet goed van de muziek
LOUISE
welke muziek
er is hier geen muziek
BEN
niemand hoort muziek
maar ik hoor het wel
LOUISE
ik hoor geen muziek
DON
dat zegt-ie net
LOUISE
hoor jij muziek don
DON
ik hoor wel een soort van muziek
ELLIS
ik hoor het ook niet
maar ben kon er niet tegen
BEN
ik kan er nog steeds niet tegen
ellis noemt deze muziek muzak
maar ik kan er niet tegen
LOUISE
moest je daarom naar de wc
omdat je niet tegen de muziek kon
ELLIS

ben moest er van braken
BEN
ik braak er van louise
LOUISE
ik hou van dit soort muziek
het maakt mij rustig
misschien kunnen we die jongen van daarnet vragen of-ie straks wat harder mag
ELLIS
welke jongen
LOUISE
we hadden hier een jongen
hij zei u tegen ons
en hij zoekt nu een tafel
BEN
wat is er met die andere jongens gebeurd
DON
ze werken hier met shifts
BEN
ze proberen ons gerust te stellen daar waar er niks gerust te stellen is
LOUISE
het was een hele fijne jongen
die is nu zijn best aan het doen
hij had al een tafel voor twee
maar wij hebben gezegd
we willen geen tafel voor twee
we willen een tafel voor vier
want we zijn hier met z’n vieren
ELLIS
en ging dat lukken
LOUISE
natuurlijk gaat dat lukken

ELLIS
wanneer gaat dat lukken
want dat ben moest braken
is niet voor niets
DON
er is geen peil op te trekken ellis
qua toetjes en koffie enzo
LOUISE
kom laat ons nog wat drinken
hier staat verse wijn
we hebben drie flessen besteld
BEN
waarom drie
LOUISE
voor het geval die jongen niet terugkomt
maar hij komt wel terug
want hij was te vertrouwen
in tegenstelling tot die andere twee
was deze te vertrouwen toch don
DON
zeker
LOUISE
kom eens hier bennie met je glas
ELLIS
ik denk dat ben niet meer moet drinken
BEN
maar ben denkt zelf dat hij het eens flink op het drinken moet gaan zetten
ELLIS
straks moet je weer braken
BEN
dan braak ik weer en dan drink ik weer en dan braak ik weer en dan

drink ik weer
LOUISE
proost ben
BEN
proost louise
proost don
DON
proost ben
BEN
proost ellis
ELLIS
…
BEN
ellis
dan niet
LOUISE
hè gezellig
BEN
louise
LOUISE
ben
BEN
kan ik je iets vragen
LOUISE
tuurlijk
BEN
waarom zei jij dat net van mijn blouse
LOUISE
wat
BEN
dat die niet deugde
LOUISE

we gaan het nu toch niet meer over die blouse hebben ben
BEN
ik wil alleen nog heel even weten waarom je dat zei
LOUISE
zei ik het niet don
ben gaat door tot het laatste woord
heb ik gezegd dat jouw blouse niet deugde ben
BEN
ja
LOUISE
don
DON
nee
LOUISE
don zegt van niet
DON
ik zeg nee
van ik bemoei me er niet mee
BEN
waarom zei je dat van die blouse louise
LOUISE
hoor je dat don
ben gaat door tot het gaatje
BEN
louise
waarom heb je ellis en mij hier
uitgenodigd
LOUISE
omdat we het over de dingen moeten hebben
BEN
dingen
LOUISE

onze dingen
BEN
onze dingen
LOUISE
onze gezamenlijke dingen
onze spullen
BEN
de caravan
LOUISE
onder andere
en ook voor de gezelligheid
ellis bijvoorbeeld spreek ik nooit
BEN
wilde je ellis spreken
LOUISE
bij wijze van
BEN
en heb je haar gesproken
LOUISE
natuurlijk heb ik haar gesproken
we hebben het over hapjes gehad
en ik heb haar gevraagd
hoe jullie het hadden
en ze zei heerlijk
dat zei ik ook altijd
heerlijk
weet je dat niet meer
ach maar het geeft ook allemaal niks
ik vind het allemaal heel gezellig
vind jij het ook gezellig ellis
ELLIS
ik vind dat we erg lang op die tafel moeten wachten

BEN
don vind jij het gezellig
LOUISE
don wil zich er niet mee bemoeien
DON
ik vind het reuzegezellig ben
ik vind het misschien wel het gezelligste in tijden
LOUISE
ha ha die don
DON
denk je dat ik het niet meen
LOUISE
tuurlijk meen je het
jij meent dat
BEN
hij meent er niks van
LOUISE
don is een vreemde hoor
als het gaat om gezellig
don vindt nogal heel uitzonderlijke dingen gezellig
toch don
DON
zeker
LOUISE
vissen bijvoorbeeld
DON
vind ik leuk ja
BEN
vind ik ook leuk
LOUISE
sinds wanneer vind jij dat leuk
BEN

sinds ik het heb gedaan
LOUISE
wanneer heb je het gedaan
BEN
afgelopen zomer
LOUISE
waar
BEN
in noorwegen
ELLIS
ben ving heel veel
DON
wat ving je zoal ben
BEN
zalm
DON
kweek
BEN
wild
DON
zo zo
BEN
ja ja
DON
wat was je grootste
BEN
zo
DON
zo
BEN
ik ben gek op vissen
DON

ik ben ook gek op vissen
LOUISE
de jongens zijn gek op vissen
maar ik kan er niet tegen
ELLIS
vanwege de stilte louise
LOUISE
ik denk het ellis
ELLIS
ik kan er goed tegen
LOUISE
ik word er onrustig van
ELLIS
ik word er juist rustig van
LOUISE
ik ga liever lopen
dan dat ik in het niks zit te staren
ELLIS
ik vind het wel wat hebben
LOUISE
dat staren in de diepte
ELLIS
daar word ik rustig van
LOUISE
laat mij maar lopen
ik kan heel lang lopen
weet je nog wat we liepen ben
BEN
ja ja
LOUISE
god wat liepen wij
loop jij nog wel

BEN
ik vis louise
LOUISE
ik denk dat lopen gezonder is
ELLIS
ben heeft het vissen ontdekt
LOUISE
don vist ook
liever had ik gezien dat hij liep
maar hij vist
DON
ik sta wel tot mijn middel in het water
ik vis in zee
BEN
waar vis je op don
DON
zeebaars
BEN
ja ja ja
DON
ik sta graag in zee
BEN
ja ja
LOUISE
don vist ik loop
ELLIS
zouden ze hier ook vis hebben
LOUISE
ze hebben hier wild
DON
als ik vis dan ben ik in m’n element
BEN

o ik ook
LOUISE
jij ook ben
BEN
ik dacht altijd dat ik graag dingen deed als ik op vakantie was
maar dat is niet zo
ik doe het liefste niks
nou ja niet helemaal niks natuurlijk
DON
vissen is niet niks
BEN
het is niet niks
maar je zit ook niet op een fiets
DON
nee je zit niet op een fiets
BEN
water heeft mij altijd getrokken
LOUISE
heeft water jou getrokken ben
BEN
altijd
LOUISE
jij wilde nooit naar het water
jij wilde naar de bergen
water nee bergen ja
BEN
dat was omdat ik dacht
dat ik graag dingen deed
maar ik ben er nu achter
dat ik helemaal niet zo heel graag dingen doe
ELLIS
maar jij doet altijd wel heel veel hoor ben

BEN
maar ik ben toch veel minder een doener dan ik dacht
ELLIS
ik vind dat jij nog altijd veel doet
BEN
ik doe veel maar veel minder dan vroeger
LOUISE
vroeger deed je ook niet zo veel
BEN
we deden heel veel louise
LOUISE
ik deed veel
BEN
we deden samen heel veel
LOUISE
als het aan jou lag
zat je de hele dag in een stoel
BEN
en daarom heb ik nu het vissen ontdekt
LOUISE
de hele dag in een stoel
BEN
je moet met vissen echt wel opletten hoor
LOUISE
nee dan het vissen
zoals don vist dat noem ik vissen
al het andere dat noem ik geen vissen dat noem ik in een stoel zitten
dat heeft wat mij betreft heel weinig met sport te maken
BEN
ik zeg toch ook niet dat ik sport
ik vis
LOUISE

jij vist
wij sporten
ELLIS
ach wat zou het
de een vist zus en de ander vist zo
dat is toch zo
LOUISE
ja misschien is dat zo
maar ik vind het vissen van ben
niks met watersport te maken hebben
BEN
misschien wil ik ook wel niks met watersport te maken hebben louise
LOUISE
je doet wel net
alsof je aan watersport doet
je zegt ik vis
maar feitelijk zit je in een stoel
naar het wateroppervlakte te staren
dat noem ik geen sport
BEN
wie zegt dat ik sport
ik heb een hekel aan sport
LOUISE
sport is goed
ELLIS
dat moet toch iedereen zelf weten
LOUISE
het is bewezen dat sport goed is
maar de sport die ben beoefent
noem ik geen sport
DON
het is wel een vorm van sport louise

LOUISE
vroeger sportte ben wel
maar hij is er mee gestopt
omdat hij niet tegen zijn verlies kon
BEN
ach louise
LOUISE
jij kon niet tegen je verlies ben
wees eerlijk
daarom ben jij met sport gestopt
omdat je nergens in uitblonk
en je dus steeds verloor
en daar kon jij niet tegen
want je kon niet tegen je verlies
BEN
als ik vis is er geen winnaar
en geen verliezer
daarom houd ik ervan
LOUISE
nou ben ben ben ben
BEN
wat
LOUISE
ik noem de vis wel een soort van verliezer
ik denk dat een vis het wel van jou verliest
ELLIS
ben gooit ze terug
LOUISE
dan nog
DON
gooi jij ze terug ben
BEN

ik gooi ze terug
gooi jij ze niet terug
DON
ik gooi ze niet terug
ik neem ze mee
BEN
neem jij ze mee
DON
bij mij gaan ze op de grill
BEN
o
DON
ik sta niet voor niks tot mijn middel
in het water
BEN
dus jij neemt ze mee
LOUISE
don neemt ze mee
ik maak ze klaar
ELLIS
hoe maak je ze klaar louise
LOUISE
ik maak ze schoon met zout
en dan gaan ze op de grill
ELLIS
ja ja ja
LOUISE
heel simpel
ELLIS
dat moeten wij ook eens doen ben
LOUISE
maar dan moet ben ze niet teruggooien

ELLIS
nee dat moet je dan niet meer doen ben
BEN
maar ik gooi ze nou eenmaal terug ellis
DON
je moet ze niet teruggooien
je moet niks teruggooien
BEN
ik gooi ze terug
ELLIS
ben gooi ze niet terug
DON
je moet ze meenemen
en dan thuis op de grill
ELLIS
ja neem ze voortaan mee ben
dan doen wij ze ook op de grill
BEN
ik neem ze niet mee
want dat is niet de sport
LOUISE
wat is dan de sport ben
wat is de sport voor jou
BEN
de sport is het vangen
het vangen van de vis
LOUISE
het vangen van de vis
en hem dan terug gooien
BEN
dat is de sport
LOUISE

dat noem ik geen sport
dat noem ik mishandeling
BEN
het is de hele sport louise
LOUISE
ga een echte sport beoefenen
omdat jij niet van sport houdt
omdat je niet tegen je verlies kan
mishandel je vissen
BEN
ik mishandel geen vissen
LOUISE
don is dat mishandeling
of is dat geen mishandeling
DON
dat is vissen louise
LOUISE
maar jij vist toch ook
DON
ik vis anders
LOUISE
jij vist beter
DON
anders
LOUISE
ik vind dat jij beter vist
BEN
hoezo beter
LOUISE
don vist om te eten
ELLIS
wij kunnen het ook wel eens opeten toch

BEN
ik eet geen vis
ELLIS
dat klopt
ben vist maar hij eet geen vis
DON
waarom eet je geen vis ben
BEN
omdat ik er niet van houd
DON
houd jij niet van vis
lekker gegrilde vis
BEN
ik houd er niet van
ik houd van vissen maar niet van vis
LOUISE
ik houd niet van vissen maar wel van vis
ELLIS
ik ook
LOUISE
ben jij ook zo gek op vis ellis
ELLIS
o ja
LOUISE
maar jij bent toch vegetariër
ELLIS
ik eet wel vis
LOUISE
wat jammer dan dat jij je vis niet mee naar huis neemt ben
als ellis zo van vis houdt
ELLIS
ik koop vis

LOUISE
maar dat is toch onzin als je man vist
dat is toch volslagen onzin
ELLIS
ja maar ja als ben ze teruggooit
BEN
ik gooi ze terug
ELLIS
dan ga ik gewoon naar de markt
we eten toch niet zo heel veel vis
omdat ben er niet van houdt
LOUISE
wij hebben toch wel vaak vis gegeten
BEN
ik vond dat nooit zo lekker
LOUISE
o
BEN
nee
LOUISE
o
BEN
nee
LOUISE
dat wist ik niet
BEN
dat heb ik wel eens tegen je gezegd
LOUISE
en die schotel die we elke vrijdag aten
BEN
die vond ik niet zo lekker
LOUISE

ik dacht dat jij die lekker vond
lekker zei je
BEN
ja dat zei ik
LOUISE
ook als je het niet lekker vond
BEN
ja
LOUISE
o
don als jij iets niet lekker vindt
zeg je dat dan
DON
zeker
LOUISE
ellis zegt ben wel eens tegen jou
dat het eten niet lekker is
ELLIS
nooit
LOUISE
dat betekent dus blijkbaar niets
ELLIS
ik krijg honger van al dat praten
over vissen
ik ga de kaart zoeken
LOUISE
de kaart en de jongen
DON
ik zei toch dat hij niet terug zou komen
LOUISE
natuurlijk komt hij terug
DON

ik zoek de kaart wel
LOUISE
en de jongen
don af
ELLIS
het zou heerlijk zijn als ze vis hebben
BEN
louise
LOUISE
ben
BEN
eigenlijk heb ik nog steeds geen antwoord
LOUISE
waarop nou weer
BEN
op de vraag waarom mijn blouse niet deugt
LOUISE
het gaat nu over vis ben
over het vangen en het eten van vis
BEN
toch wil ik een antwoord
LOUISE
ellis wat zeg jij
ELLIS
als ben een antwoord wil
dan geef hem zijn antwoord
LOUISE
want wat ben wil dat krijgt hij
ELLIS
van mij wel

LOUISE
wel
van mij niet
ELLIS
jij haat ben louise
LOUISE
wat
ELLIS
ja louise jij haat ben
LOUISE
ellis
ELLIS
jij haat ben en jij hebt ben altijd gehaat
LOUISE
ik haat ben niet en ik haatte ben niet
ik hield zielsveel van ben
ELLIS
jij zegt zielsveel maar dat is niet waar
jij hield niet van hem
je hebt nooit van hem gehouden
jij haatte hem en je haat hem nog steeds
LOUISE
ellis wat een mond vol
zoveel zinnen heb ik je vanavond nog niet achter elkaar horen zeggen
het is goed dat wij elkaar eens spreken
don terug
LOUISE
don moet je horen wat ellis zegt
ze zegt jij haat ben
en jij hebt ben altijd gehaat

heb je ooit zoiets gehoord
DON
nee
LOUISE
waarom zegt ze zoiets
DON
dat weet ik niet
ELLIS
om ben te verdedigen
LOUISE
ellis
ELLIS
ja
LOUISE
is dat waar
ELLIS
ja
LOUISE
ben kan zichzelf toch verdedigen
ELLIS
dat kan hij niet
LOUISE
waarom niet
ELLIS
omdat ben niet tegen jou is opgewassen
BEN
ellis doe niet zo raar
ELLIS
ben ik hoor jou en zie jou al de hele avond
BEN
ik zie jou ook al de hele avond
en don en louise die zie ik ook de hele avond

ELLIS
louise raakt jou
BEN
ach welnee
ELLIS
ik zie haar jou raken
LOUISE
we hadden het hier heel gezellig met elkaar totdat jij die opmerking
maakte
ELLIS
dat is niet waar louise
LOUISE
wel waar het was heel gezellig
we spraken over vissen en over sport
de oude vakanties van ben en mij
wat hele fijne vakanties waren
we deden heel veel
we toerden van plek naar plek
BEN
louise je overdrijft
LOUISE
heerlijke vakanties waren het
we deden dit en we deden dat
we waren hele dagen bezig
in en om de caravan
de caravan
ik mis de caravan
onze caravan
mijn caravan
mijn ben
ik mis mijn ben
ik hield zielsveel van ben

nu houd ik van don
maar ik hield van ben
ik hield van ben ellis
ik hield van ben
ELLIS
ik wou dat ik het niet gezegd had
LOUISE
ik wou ook dat je het niet gezegd had
ELLIS
ik ga naar huis
ik wil hier weg
LOUISE
en je blijft maar van die nare dingen zeggen
BEN
ellis
ELLIS
wat
BEN
je had dat niet mogen zeggen
ELLIS
louise zegt ook van alles
BEN
dat is louise nou eenmaal
ELLIS
ik probeer jou te beschermen
LOUISE
ben hoeft niet beschermd te worden
ben is heel goed in staat zichzelf te verdedigen
ben is van huis uit een vechter
ben houdt van vechten
ELLIS
niet met mij

LOUISE
omdat jij geen tegenkracht biedt ellis
hij zou je vermorzelen
BEN
ellis is heel sterk
LOUISE
sterker dan ik
BEN
ja
LOUISE
och ben toch
BEN
ja louise
ellis is sterker dan jij
LOUISE
niet verbaal
BEN
maar wel mentaal
LOUISE
mentaal mentaal wat is mentaal
BEN
mentaal louise
LOUISE
mentaal me reet
BEN
kijk daar kom jij dan op uit
met je verbaliteit
op je reet
LOUISE
o dit vind ik leuk als je zo doet
doe nog eens een beetje meer zo
van die gemene dingen tegen me zeggen

ik vind het heerlijk als je zo praat
dan ben je tenminste te verstaan
als je boos wordt ben je te verstaan
anders niet
dan mompel je zo binnensmonds
niemand die je verstaat
don kon jij ben verstaan vanavond
toen we het over vissen hadden
en over de caravan
DON
jawel
LOUISE
omdat je je best deed
omdat je ben wilde verstaan
DON
ik verstond hem prima
LOUISE
ellis
ELLIS
wat louise
LOUISE
toen jij ben voor het eerst ontmoette kon jij hem toen verstaan
ELLIS
natuurlijk
LOUISE
wat zei hij dan
ELLIS
jezus louise weet ik veel
LOUISE
zei hij
ik ben ben en ik ben net gescheiden
ELLIS

nee dat zei hij niet
LOUISE
wat zei hij dan
BEN
ik zei wat zie je er lief uit
LOUISE
zei je dat
BEN
ja
LOUISE
maar ellis kon het zich niet herinneren dus die heeft dat door jouw gemompel niet gehoord
BEN
louise waarom heb je ons uitgenodigd
LOUISE
om het over de caravan te hebben
maar we mogen het er niet over hebben omdat we nog niet aan tafel
zitten
ik denk dat ben de mensen hier naar huis heeft gestuurd
zodat wij de hele avond
niet aan tafel kunnen
zodat we het de hele avond niet over de caravan kunnen hebben
maar ik begin nu wel honger te krijgen
DON
zullen we even roken louise
LOUISE
waarom
DON
tegen de honger
BEN
en om tot rust te komen
LOUISE

ben ik niet rustig volgens jou
ik ben hardstikke rustig
van praten word ik rustig
BEN
en je doet het al de hele avond
LOUISE
dus ben ik lekker rustig
in tegenstelling tot jou
jij moest weer kotsen
jij kotst als je onrustig bent
wist je dat ellis
ELLIS
ja louise
LOUISE
dus bij jou is dat ook wel voorgekomen
ELLIS
nee
LOUISE
hoe weet je het dan
ELLIS
omdat het vanavond voorkwam
DON
ben heeft teveel op een lege maag gedronken
LOUISE
ben heeft kroketten gehad
BEN
eentje
LOUISE
ellis heeft ben maar één kroket van jou gehad
DON
ik loop even een rondje
LOUISE

don ik vind het heel ongezellig
dat je steeds wegloopt
met jou zal ik dit nooit doen
maar ben vraagt erom
DON
ik heb het hem niet horen vragen
LOUISE
omdat-ie zo mompelt
ELLIS
waarom doet ze zo
BEN
het doet me niks ellis
daarom doet ze het
totdat het me wel wat doet
ELLIS
mij doet het wat
BEN
moet je niet doen ellis
ELLIS
ik kan er niet tegen
BEN
ik kan er tegen
ELLIS
dat kun je niet
BEN
ik ben dronken
ELLIS
ja je bent dronken
BEN
ik kan overal tegen
ELLIS
je mompelt niet hoor

BEN
weet ik
alleen die blouse
dat vind ik niet leuk
ELLIS
zullen we naar huis
we krijgen hier niets meer te eten
BEN
ik hoef niet meer te eten
geef mij nog maar wat te drinken
LOUISE
we nemen nog wat te drinken
goed dat ik drie flessen heb besteld
ik wou dat die jongen eens terugkwam
BEN
die komt niet terug
LOUISE
nee want die heb jij naar huis gestuurd
BEN
louise zullen we het over de caravan hebben
LOUISE
wil je het nu opeens wel over de caravan hebben
BEN
zullen we de spullen verdelen
jouw spullen en mijn spullen
LOUISE
onze spullen
BEN
zullen we afspreken welke spullen vanaf vanavond voorgoed mijn spullen
zijn en welke voorgoed de jouwe
LOUISE
neen

BEN
wat is er louise
LOUISE
ik wil niet verdelen
ik heb geen zin om te verdelen
BEN
het moet
LOUISE
ben
don en ik hadden het er net over dat het goed is dat jij en ik geen kind
hebben gekregen
BEN
ja louise
LOUISE
ben het is toch goed dat wij geen kind hebben gekregen
BEN
ja louise dat is heel goed
LOUISE
moet je je voorstellen
wat voor een effect dat had gehad
BEN
ja
LOUISE
toch ben
BEN
ja louise
LOUISE
dat had een enorm effect op ons gehad
BEN
laten we het over de caravan hebben
LOUISE
moet je je voorstellen ben

wat voor een effect
BEN
ja
LOUISE
zoals dit
dit met die caravan
dat is nu al niet gemakkelijk
maar met een kind ben
BEN
ik wil het niet over kinderen hebben louise
LOUISE
onze kinderen
onze mislukte kinderen
BEN
ik wil het over de caravan hebben
LOUISE
jij wilde het nooit over kinderen hebben
nooit
BEN
ik wil het over de caravan hebben louise daarvoor zijn we gekomen
LOUISE
nooit over kinderen
BEN
laten we het over de caravan hebben
de caravan louise
LOUISE
nu opeens wel
eerst wilde je per se eerst aan tafel
BEN
we krijgen geen tafel meer
LOUISE
ik ga die jongen zoeken

hij was zo leuk
BEN
ellis en ik houden de caravan
zo is het nu eenmaal
LOUISE
don hoor je dat
ben is de spullen aan het verdelen
en hij houdt de caravan
DON
we kopen een nieuwe
LOUISE
ik ben aan deze gehecht
BEN
het is mijn caravan
LOUISE
onze caravan
BEN
ik heb hem betaald
LOUISE
ik ben er aan gehecht
BEN
hij is van mij
LOUISE
ik mis hem
ik mis de caravan
onze caravan
onze mooie caravan
met onze mooie spullen
ELLIS
neem jij de spullen maar louise
LOUISE
het zijn mijn spullen

BEN
neem ze
LOUISE
ik neem ze
ik neem de spullen
BEN
goed louise
jij de spullen ik de caravan
LOUISE
ik mis de caravan
onze caravan
DON
we kopen een nieuwe louise
LOUISE
dit is een hele mooie
een hobby
het was een hobby toch ben
onze hobby
de caravan was onze hobby
en nu is-ie opeens alleen nog maar
van jou
louise huilt een beetje
BEN
o louise
ELLIS
o god
DON
het zijn maar spullen louise
we kopen wel een nieuwe
BEN
nu gaat ze niet meer stoppen
ELLIS

ik ga mijn jas pakken
BEN
ellis hier blijven
ELLIS
ik wil naar huis
BEN
hier blijven zeg ik
ELLIS
ga je nu schreeuwen
BEN
ik schreeuw niet
ELLIS
louise gaat huilen en jij gaat schreeuwen
DON
ik koop een nieuwe
BEN
louise stop alsjeblieft met huilen
LOUISE
ik kan niet meer stoppen
BEN
stop alsjeblieft louise stop
DON
we kopen gewoon een nieuwe
LOUISE
ik ben gehecht
veel te gehecht
aan dingen en aan spullen
BEN
sorry louise
LOUISE
en aan mensen
aan mensen ook hoor ellis

ELLIS
wat wil je daarmee zeggen
LOUISE
ik ben gehecht aan ben
mijn ben
BEN
louise neem jij de caravan maar
LOUISE
o ben bedankt
ELLIS
jezus ben
BEN
louise is er aan gehecht ellis
veel meer dan dat ik er aan gehecht ben
of jij
ze huilt
ELLIS
om een caravan
BEN
om onze caravan
DON
ik had een nieuwe voor haar gekocht
BEN
wij kopen wel een nieuwe
LOUISE
bedankt ben
ik hou van jou
hoor je dat ellis
ik hou van ben
ELLIS
ja ja ik hoor je
LOUISE

ik hou van ben
don ik hou ook van jou
maar ook van ben
BEN
ik word misselijk
ik geloof dat ik weer moet overgeven
ELLIS
kom
BEN
misschien moet ik eerst even slapen
ELLIS
we gaan naar huis
we gaan slapen
LOUISE
bedankt ben
ik hou van jou
don
DON
ja louise
LOUISE
ik hou ook van jou
DON
ja
LOUISE
ben je moe
DON
ja
LOUISE
ellis ben jij ook moe
ELLIS
ik wil naar huis
LOUISE

ga maar naar huis
gaan jullie maar naar huis
wij rekenen wel af
ben wij rekenen die flessen wel af
ELLIS
ben slaapt
LOUISE
en die kroketten die rekenen we ook af ik vond het heel gezellig ellis
jammer dat we niet gegeten hebben
maar dat doen we een volgende keer wel
jongen op
DON
daar is die jongen
LOUISE
hé daar ben je
JONGEN
ik heb een tafel
een tafel voor vier
ze kijken naar hem
JONGEN
u kunt aan tafel
LOUISE
o dat u u u
JONGEN
don louise
en hoe heet u
ELLIS
ellis

JONGEN
en hoe heet uw man
BEN
piet
JONGEN
don louise ellis en piet
jullie kunnen aan tafel
LOUISE
ik wist dat je te vertrouwen was
ik heb gezegd hij is te vertrouwen
en hij ìs te vertrouwen
JONGEN
als u uw flessen wilt meenemen
en achter mij aan wilt lopen
LOUISE
we willen vis
toch ellis
we willen vis eten
JONGEN
komt u maar mee
LOUISE
ja we komen
JONGEN
komt u
LOUISE
ja
JONGEN
komt u ook
ELLIS
ja ja
JONGEN
en u

DON
ja
JONGEN
en u
ja u daar
BEN
ja ja ja ik kom
LOUISE
we komen hoor
we komen er aan
we komen er toch aan
don
DON
ja
LOUISE
ellis
ELLIS
ja ja
LOUISE
piet
BEN
ja
LOUISE
pietje
BEN
ja ja ik kom
JONGEN
komt u
LOUISE
we komen
JONGEN
komt u nog

LOUISE
ja
ja ja
we komen
we komen hoor
we komen er aan
ze verroeren zich niet

extra scène voor ellis en don

ELLIS
dus jij rijdt in een corvette
DON
ja
ELLIS
is het echt een oude
DON
vorige eeuw
ELLIS
o ja dat is wel oud ja
DON
dertien jaar
ELLIS
o je bedoelt die vorige eeuw
DON
welke vorige eeuw dacht jij dan
ELLIS
die vorige vorige
DON
nee het is die volgende vorige
ELLIS
dertien jaar is toch nog niet zo oud
DON
nee
ben vindt het oud
ELLIS
ben wil geen auto die ouder is dan twee jaar
twee jaar vindt ben al heel oud voor een auto

DON
het is niet oud
ELLIS
maar ben vindt van wel
DON
ik vind van niet
ELLIS
ik vind ook van niet
DON
heb jij een auto
ELLIS
ben heeft een auto
heeft louise een auto
DON
louise rijdt niet
ELLIS
rijdt ze niet
DON
nee
ELLIS
ze weet niet wat ze mist
DON
ze heeft wel gereden
en ze mist het niet
ELLIS
rijden dat is toch iets
dat is
dat is ja
DON
louise mist het niet
ELLIS
rijden dat is vrijheid

tenminste het is mijn vrijheid
DON
de mijne ook
ELLIS
de jouwe ook
ja de mijne ook
maar zo’n corvette dat zit toch heel laag
DON
dat zit laag ja
ELLIS
zit je niet liever hoog
DON
nee
ELLIS
ik zit liever hoog
in de kia zitten we lekker hoog
DON
ik zit liever laag
ELLIS
jij zit liever laag
wij zitten liever hoog
DON
wat maakt het uit
hoog of laag
ELLIS
als je hoog zit heb je een beter overzicht
DON
ik hoef geen beter overzicht
als ik de middenstreep maar zie
ELLIS
maar er gebeurt toch zoveel op de wegtegenwoordig
DON

klopt
maar ik hoef dat allemaal niet te zien
ELLIS
goed
jij liever laag wij liever hoog
DON
gefeliciteerd ellis
jij wint
ELLIS
ik heb het niet over winnen
ik heb het over onze posities op de weg
en onze voorkeuren daarin
en dan zeg ik
jij zit liever laag
wij zitten liever hoog
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