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LOOSER
Loser, L.o.s.e.r. Loser
Precies zo iemand ben ik dus. 
Een Loser, en zeg nu niet dat het allemaal 
wel meevalt, dat ik dat niet ben of dat niet 
hoef te zijn. Allemaal flauwekul.
Ben ik dan eindelijk zover dat ik het onder 
ogen durf te zien. Ga jij weer zeggen dat dat 
nog wel meevalt. Heb ik mijn identiteit
eindelijk gevonden ga jij  beweren dat ik 
die helemaal niet heb. Weet je wat jij bent 
een cynicus, een de-grond -in-trapper, zo 
iemand die zich het fijnst voelt wanneer hij 
andere mensen een schop kan geven en dan 
zegt dat mensen nu eenmaal een knuppel
nodig hebben.

Ik ben dus een Loser en als ik hem al niet 
ben dan zou ik hem willen zijn. Je zult maar 
een winner zijn. Een Martini on the rock-
sadvertisement. “You got to be a winner” 
reclame figure. 
Nou geef mijn portie maar aan George, 
“You got to be a loser”
Of zo’n jasje dasje bij Hoppe op het Spui. 
Ik zie mezelf al zitten, een slak in een zalmpak 
achter een bureau. Helemaal vergeeld van 
het formulieren happen en met uitpuilende 
ogen van die monitorendictatuur.

Loser, als je het weten wilt, maar je wilt 
het natuurlijk helemaal niet weten. Moet je 
indenken, je zult maar een Loser kennen. 

Ze zouden eens moeten denken dat jij er zelf 
ook een bent.
Nee, laat mij maar gewoon met mijn handen 
in de klei. Het is toch allemaal maar onzin, 
maar je moet toch wat. Kunst ja, met een
grote K en lekker lang in bed liggen. 

COSMOPOLITAN WOMAN:

Eten: Knäckebröd met lichte kaas. 
Witte mousserende wijn
Hairspray. Avenue,
Beurskoersen. Ik kan wel mee hoor
Manlijk en vrouwelijk. Haantjes,
Heb je gehoord wat die zei

En dat hanige gemekker over manlijk 
en vrouwelijk, of een vrouw dat niet zou 
kunnen. Daar wordt je toch ziek van. 
Fallische fixatie noem ik dat. 
Van het slappe soort dus. 

Verder heb ik nergens moeite mee overigens       
Vind ik wel, als je trouwt moet je het doen 
uit liefde. Niets mee mis romantiek. 
Wat is er mis aan een mooi feest? 
Al dat schuldbewuste gedoe. We zijn maar 
getrouwd voor de kinderen en zo, weet je. 
Ik vind dat dus niets.

Kunst, vanzelfsprekend. Fantastische 
tentoonstelling onlangs in de Nieuwe kerk. 

Maar je hebt nogal wat dilet tanten 
tegenwoordig he. Knoeiers dus.
Iedereen noemt zich tegenwoordig maar 
pardoes kunstenaar en ondertussen handje 
ophouden bij de steun. Kijk iedereen mag 
van mij aanknoeien, maar laten ze dan eens 
ophouden met al die pretenties.

Fantastisch feest gehad gisteren. Tot in de 
puntjes verzorgd diner dansant. 
Bij vrienden ja.
Wat zeg je? Gelukkig niet zeg.
Alleen zo’n lummel die met zijn dronken 
kop over me heen ging hangen. Meneer vond 
juist mij zo charmant en dat ik zeker wel 
veel aandacht zal krijgen van de mannen, de 
slijmbal.
Gaan wij even een stukje rijden zegt die, ja 
hoe bestaat zo’n type het niet?  En gaan we 
dan naar mij of naar jou?  
Of die het over een vergadering had.  
Zijn vriendin was er dit weekend niet. Dus 
toen was ik goed genoeg.
Ik heb hem dus wel even mooi afgepoeierd 
en public ja. Met dat soort ongein moet je bij 
mij niet aankomen.

VROUW IN PARADIJS 
(Telefoongesprek):

Ik verveel me dood joh. Altijd maar hetzelfde 
ritme en voor de
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treurbuis. Ja, daar zitten we net voor. ja.  
Niets op natuurlijk.
Ik vertrek trouwens binnenkort weer.   Flying 
over naar New York, ja Even een paar dagen 
d’r uit he
Nee bij vrienden. 
Niet op te brengen die hotels daar tegen-
woordig, of iedereen daar maar voor zaken 
is. Heb een goedkope ticket, viel niet mee 
trouwens of tout Amsterdam Atlantisch 
moet zeg.  
Wat, 
Ach, je weet toch dat ik niets in hem zie, hij 
is alleen zo zorgzaam.

Eigenlijk mag ik niet klagen. Dat geef ik 
ruiterlijk toe. In mijn werk gaat het redelijk 
goed toe. Prima job. aanpakken dat wel,  
Even joggen en dan een sauna.
Het is al weer een beetje uit, maar ik vind 
dat leuk. 
Het is een beetje een mannenwereld.
Dan zie je ze denken, die gaan wij even 
uitpakken. En dan heb ik ze, als stroop om je 
vinger. Dan zeg ik, eerst de zaken jochie en
dan zien we wel verder.
Er zitten trouwens wat zwakke broeders in 
de business. Sansrancune trouwens hoor. 
Nou ja die heb je overal he, daar moet je mee 
leren leven. maar ik zeg altijd maar zo, wat 
is er tegen professioneel werk niet?
Ja dat kun je gewoon niet van iedereen 
verwachten. Er wordt wat afgeklungeld. 
Nee, geef mij maar gewoon kwaliteit. 
Gewoon klasse.
Mijn chef is zo’n slome. 
Nou die kan wat mij betreft, beter vandaag 
nog vertrekken.  Daar kan ik dus helemaal 
niet tegen. Om te schieten toch zo’n vent

VAKUITOEFENEN

Je zult maar theatermaker zijn , mijn god 
of je niets beters kunt bedenken. Eigenlijk 
een soort fietsenmaker, maar dan wel een 
waarvan de fiets moet rammelen.
En dan heb je ook nog van die malloten, die 
zo nodig hun vak moeten uitoefenen.
Weet je waarop het aankomt.   Ik ben gewoon 
onpopulair. Dat is mijn functie. Dingen te 
zeggen die niet in zijn. Of dat kunst is. Je 
vak uitoefenen.    

NUANCE

Oh ja daar wilde ik het ook eens met je 
overhebben, de nuance.
Ja, daar wordt ik dus kotsmisselijk van, je 
zult de zaak maar nuanceren, je bent toch 
geen politicus, geen NRC Handelsblad adept 
of geloof jij wel in kwaliteit?
De angst om door te denken

GOD SLOT

MONOLOOG

Inhoud: 
Ik moet weg. Ik wordt afgeschreven. 
In de VUT? 
Ik heb gegokt. Okay ik neem mijn verlies. 
You win I loose heet dat bij jullie.  
Een soort therapeutische bekentenis.
(God komt op met een wit naamkaartje 
op zijn revers: 
(Heer GOD, “Hij die uit de hemelen 
zijt”)

Ik heb dit zo niet gewild hoor, dat wilde ik 
nog even vastgesteld zien. 
Ik had alleen een avontuurtje gewild, ge-
woon omdat ik me dood verveelde. 
Ik zat op die wolk, kijk naar beneden en 
denk, Jezus wat een saaie troep, laat ik nog 
eens wat leuks bedenken.
Goed die boom was mijn schuld, dat was 
opzet,
Een openingszet
Een uitdaging aan de mens
Er moest toch wat gebeuren in dat paradijs, 
het was er gewoon dodelijk vervelend, 
jong, jonge wat een bestaan. Ieder dag die 
vruchten en dat wandelen. 

Ik ben desperate
Jullie hebben het zelf gewild
Je wilde mij er niet meer bij.  
Nou goed, maar dan ook niet klagen als het 
mis gaat.

Ik heb zelfs al in de krant gelezen dat er 
mensen zijn die zeggen dat ik al dood ben,  
Nou die hebben het mis hoor ik ben helemaal 
niet dood. 
Die Nietzsche bijvoorbeeld “Gott ist tot” 
heb je ooit zo zout gegeten. Ik ben toch niet 
dood, Ja zeg nou zelf
Ik ben er wel ziek van dood ziek.
En allemaal van die mensen die op de 
televisie dan gaan roepen dat ik oneindig lief 
heb, nou dat houd een keer op hoor, ik heb
er gewoon genoeg van.
Ik wil helemaal niet op de televisie, dat heb 
ik toch niet bedacht dat ding, 
Zo tussen de wasmiddelen en de Martini’s.
Dat is toch geen presentatie?

Goed, jullie kunnen het zelf wel. Zo moet 
het gaan. Ik zwijg in mijn oneindig begrip en 
laat jullie over aan het lot.
Daar mankeert het jullie namelijk aan 
noodlot, maar dat willen jullie niet noodlot. 

Die lichtheid daar kom je nog wel op terug, 
daar kom je niet mee uit. Al die lichtheid 
daar kom je nog wel een keer mee op de 
koffie daar ga je onder gebukt.

Goed, ik kan me wel voorstellen dat jullie 
liever voor het
beeldscherm liggen dan voor het altaar. Al 

die fascinatie voor het niets. Al die leegte, 
Want laten we wel wezen, al die angst, al dat 
falen dat gaat nog een keer mis. 
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ADAM

Ik, de eerste mens
Uit klei opgetrokken 
en toen de adem ingeblazen, 
Ik stikte zowat.

Elohim liggend aan de oever van de Pison. 
Zijn handen gedachteloos in de modder, 
Gebogen over het stromende water waarin 
zijn beeld zich spiegelt en verdwijnt. 

Mijn gezicht het product van zijn een-
zaamheid. 
De schepping van een narcist die zijn passie 
wilde vereeuwigen. 
Ik, zijn levende zelfportret in het struikgewas 
van Eden. 

Niet dat ik ben zoals hij, maar we gelijken,
Hij is de heer en ik ben van klei. 
Hij is de geest en ik ben het lichaam.
Hij is alwetend en ik weet dat de dingen een 
naam hebben en dat we niet mogen eten van 
de boom.

Mijn leven, 
de rustige bescherming in de hof.
Mijn taak verrichten in zijn aangezicht.

Uit de aarde zijn voortgekomen 
en tot de aarde wederkeren.
Van de dageraad tot aan de schemering.
Vanaf het kruispunt der stromen 
tot aan de levensboom in het Oosten.
Onder zijn wet en zijn bescherming,
Waarom verandering? 
Mijn woning is het paradijs.

Eigenlijkheid of informatie, 
dat is het dilemma.

Waarom de klok en de eindeloze jacht van 
het dynamisch bestaan?
Waarom de beeldschermen, de media en het 
vluchtige genot?
Waarom de cultus van informatie, status, 
geld en het bewieroken van plastic goden?
Waarom dat labyrint van dwaalwegen?
Waarom die onrust in het hoofd en de 
kwelling van het lichaam?
Waarom die schalen 
met valse aanbieding-en?
Waarom die overmoedige dadendrang?
Waarom die hopeloze vergissing 
van het moderne leven?

Het bestaan is eenvoudig.
Men ontwaakt, 
men arbeid, 
men eet, 
men rust. 
In toewijding.

DE SLANG 

Ik, de slang,
Eeuwenlang 
het kwaad over mijn huid gegoten.
Nog steeds wentel ik mij in het stof, 
door allen verguisd.

In het oude Oosten tenminste nog de brenger 
van de waarheid en het voorzienige lot, 
En de wisseling van mijn huid kondigde
de vruchtbaarheid van het voorjaar aan.
De Genesis heeft mij gemaakt 
tot beeld van het kwaad. 
Onder protest draag ik mijn lot,

Elohim 
heeft mij gebruikt voor zijn listige plan. 
Gestraft worden voor het spreken van de 
waarheid. 
Hij heeft van mijn wijsheid 
een leugen gemaakt.
Waarom 
moest de leugenaar mijn lot worden en 
waarom 
de vruchtbaarheid zo zwaar gemaakt?
Ik, het slachtoffer van zijn jaloezie 
op de mens in het hof.

Gif moet ik dragen en sissend mijn komst 
aankondigen.
Zijn wet is even wreed als onrechtvaardig, 

Niet de Mr. Hyde 
van deze tragedie wil ik zijn. 
Sinds Nietzsche “Jenseits von Gut und 
Bose” riep, zijn mijn perspectieven sterk 
verbeterd, 
De verleiding een kostbaar bezit,
De leugen een boeiend spel met de waar-
heid,
De dagen van god zijn geteld, 
De tijd nadert dat mijn vergeten huiden uit 
het veld zullen herrijzen.

DE VROUW

Ik, de vrouw
Gemaakt uit de rib van Adam, 
althans in de Heilige Schrift.
Omdat hij zo alleen was 
moest ik zijn dienares worden, 
althans zo had Elohim het bedacht.
Ik heb hem verworpen.

God besmuikt in het gezicht gelachen.
Het overspel is zoeter dan zijn wet. 
Ik draag het zwart, het geheim en 
de fatale verleiding. 
In de geur van het verboden vocht. 
Voor mij de spiegel en de begerige ogen. 

Ik ben de verworpene van de Geschiedenis, 
Het zwart waarin mijn tegenbeeld zich wit 
kan wassen.
Ik ben het wenkende object van de cultuur. 
Het ongrijpbare beeld van verlangen. 
Ik ben de onberekenbare speelbal 
van het lot. 
Het toeval is mijn minnaar, 
Ik ben het die niet is en daarin 
beteugelt mijn lichaam haar wrede macht. 

Hem in het gezicht gespuugd. 
De slang over mijn blanke huid laten 
kronkelen. Het gesmoorde ademen 
in gesloten achterkamers. 
Ik heb de verboden vruchten 
in mijn lichaam geduwd en 
deinend op de golfslag tegen mijn buikvlies.
Dat kronkelende beest heeft me gemaakt 
tot wat ik ben. 
Aan zijn huid spiegelt zich de wisseling der 
seizoenen in mijn lichaam. 
Door zijn adem kan ik het leven doorgeven.
In mijn buik zijn zaad ontvangen en daarmee 
eindelijk de onschuld verloren, 
eindelijk verlost van goddelijk bedrog.

De schuld doet mij schaterlachen en 
in het berouw ben ik boetevol geknield en 
heb achter de sluier mijn lippen bevochtigd, 
mijn kersenrode lippen.
Over de zonde heengestapt 
met mijn benen in spreidstand
in afwachting van de tango. 
Over de rand van de hof gekeken en
in de goederenwagon geklommen. 
De tijd binnengewenteld.
Voortdenderend tussen het staal 
tot achter de horizon.

Er is geen doel enkel het fluiten van de tijd en 
het bonzen. De verduisterende verwarring 
van de beelden.  Mijn oren tollen in de 
kakofonie, De roes van de kakofonie en het 
prachtige geweld van de stilte.

Ik had geen reden, mijn dracht zal 
zwaar zijn Ik heb gehandeld.
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Tekstfragment Genesis 2 in theatertijdschrift Alligator 


