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Personages
Jenny

(ongevee r 18 jaar)

Harry

(ongevee r 20 jaar)

Drie opgeschoten jongens

(Zomeravond. Aan de voet van een IJselmeerdijk staat een bestelwagen. Aan
de zijkant en /of achterk ant staat “V leesbo etiek W . de Ha an & Z n”. Harry zit
achte r het stu ur, naa st hem zit Jenn y, in dis co-ou tfit.)
Jenny:

Jezus Kristus, wat is het hier koud. Zit d'r geen verwarming in dat
ding? Wa ar heb je me naar to e ges leept?

Harry:

Man, dit is in heel bijzondere plek. Hier kwam ik al toen ik nog maar
zo'n snotneus was.
(Jenn y zwijgt)
Mijn opa had hier een bootje.

Jenny:

Je ben ee n echte na tuurliefhebber he bben ze m e verteld. Harry
weet al-le mooi plekjes te vinden. Vooral bij de meisjes.

Harry:

Waa r heb je het ove r?

Jenny:

La' maar. Kan die verwarming ook aan?

Harry:

Van w ie heb je dat?

Jenny:

Je weet wel over wat voor plekjes ik het heb?
(Harr y reag eert nie t.)
Anne ke An dringa .

Harry:

Andr inga is een k reng.
(Hij sta pt uit de auto e n loop t de dijk op.)

Jenny:

(Zac ht, hij ho ort het n iet.) Ja, ja. Daarom heb je haar zeker
versierd.

Harry:

Je ka n het m eer hie r ruike n.
(Hij kijkt over het meer. Jenny stapt uit de auto, maar blijft naast de
auto s taan.)
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Toen ik klein was, k wam ik hier v aak m et mijn opa. O m pa ling te
stropen . Zu'ke jo ekels. E n toen h ij nog een jongetje w as kw am die
al hier om met zijn opa te stropen.
Jenny:

(weinig geïnteresseerd) Goh.

Harry:

Hij is in het IJs elme er verz open . Dáá r erge ns.
(Hij snuift de buitenlucht op).
Hier ben je helemaal alleen.

Jenny:

Het s tinkt.

Harry:

(zacht) Stom me tru t. Je stin kt zelf.
(stilte)
Blijf je daar staan?
Waarom ben je eigenlijk met me mee gegaan?
(pauze)
In de d isco h ad je d e groo tste lol.
(pauze)
Je ko n me wel op vreten .
(pauze)

Jenny:

Zullen we w eer na ar huis gaan ? Ik he b het k oud.
(Harry gee ft geen antwo ord. Jenny doet de auto radio aan. H arry
komt d irect op de au to af en doet d e radio uit.)

Harry:

Verdomme nog aan toe! Wat ben jij d'r voor een? Wat is dit voor
gezeik ? Eers t versier je m e daar in die tent, je rijdt te gen m e op als
'n..., 'n... “Harrietje, jij moet me leren zoen en.”
Nou, dat heb ik geweten. Je breekt met de bek open met die tong
van je, z odat ik zowa t smo or.
Ik jou leren? Je sleept me naar buiten. “O, Harrietje, jij moet me
nemen .”
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(korte pauze)
En w e zijn n og nie t weg, o f jij begin t stom metje te spe len; zit te
zeuren dat ik geen dikke auto onder de kont heb Jenny:

Dat heb ik niet gezegd!

Harry:

- dat er geen asba k in da t ding z it -

Jenny:

Ge en v erw arm ing !!

Harry:

(lange stilte) Wat wil je nou eigenlijk?
(stilte)

Jenny:

Okee. Neuk me dan maar. Dat wou je toch zo graag?

Harry:

Wou ik zo graag? Weet je wat ik graag wou?

Jenny:

Je zegt he t maar.

Harry:

Jou een klap voor je kop geven.

Jenny:

Doe wat je n iet laten kan.
(Harry reageert niet. Gaat dan plotseling de auto in en start de
moter .)
Sorry. M ijn sch uld.
(Hij zet d e mote r wee r af. Ze k omt na ast he m zitten.)

Harry:

Ik beg rijp jou n iet.

Jenny:

Sorry. (pauze) Kan 't o ok nie t uitlegg en.
(stilte)

Harry:

Nou ja. Go ed. Pr ima. D at was het da n.
(Hij sta rt de au to we er.)
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Jenny:

Harry, wacht! Zullen we toch nog even blijven?
(Ze le gt haa r hand op zijn be en. H ij doet d e mote r wee r uit.)

Harry:

Je zegt het maar. Ik begrijp er toch geen reet van. Wil je nou weer
wel?

Jenny:

Waarom is die opa van je eigenlijk verdronken? Kon die niet
zwemmen?

Harry:

Het lijkt verdomme wel alsof je een weddenschap hebt afgesloten
om met mij te vrijen.

Jenny:

(stilte) Ja.

Harry:

Watte?

Jenny:

Ja-ha.

Harry:

Wat zeg je nou?

Jenny:

Ja! Ja, ja, ja! Je bent toch niet doof? Ik zou mij door jou laten
pakken en dan kre eg ik een c d van Ang elo Brandu ardi en ande rs
zou ik haar k aartje v oor M arco B orsato betale n.

Harry:

Voor wie?

Jenny:

Marco Borsato! Gods Kristus, heb je nog nooit ergens van
gehoord?

Harry:

Ik bedoel: voor wie zou jij dat kaartje betalen?

Jenny:

O. Voor Betty natuurlijk.

Harry:

Betty Brouwer natuurlijk. Dacht ik het niet. Het kreng.
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Jenny:

Voor jou zijn alle meiden waarmee jij naar bed bent geweest
kreng en.

Harry:

Hoez o 'alle me iden'?

Jenny:

Ach jongen, je hebt het hele dorp toch al zowat versierd.

Harry:

Ik heb e r geen e en vers ierd. Ze ve rsieren m ij. En ik heb nog no oit
wat anders als stront gekregen met al die jonge grieten.

Jenny:

'Al die jo nge g rieten.' M oet je d at hore n; opa vertelt.

Harry:

Altijd geso demie ter. Het en e mom ent willen z e alleen m aar me t je
vrijen. Het volgende moment willen ze met je naar het stadhuis. Of
je wordt na gebruik te kijk gezet in de prijzenkast. Ik ben verdomme
geen fokstie r.
Verg eme nog a n toe, ik wou d at ik in h omo was.
Nou ja, niet e cht da n.
En jij be nt prec ies he tzelfde als die trutjes.
Ik dacht Jenny, die weet wat ze wil, die werkt al in een
schoenwinkel, daar kan je tenminste nog mee praten. Ze heeft dan
wel ee n grote bek, m aar ze is aard ig. Da cht ik.
Maar ik word hier gewoon verneukt door jou en die trut van een
Brouwer vanwege de een of andere stomme weddenschap. Nou
jullie ku nnen voor m ij de ram bam krijgen .
(Hij sta rt de au to.)

Jenny:

Wa cht no u! Het s pijt me . Echt.
(Hij do et de m otor w eer uit.)
Ik ma g je ec ht graa g. Ech t.

Harry:

Dat h eb ik d an we l gem erkt.

Jenny:

Dat va n die w edde nsch ap, da t was... D at was ...
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Harry:

Je he bt het z eker n og no oit ged aan.

Jenny:

(haalt haar schouders op) Ik vond er niks aan. Ik vond die jongens
gewo on nie t leuk. M aar he t moe t toch e en ke er.... En toen h eeft
Betty me geprest om -

Harry:

Betty is 'n -

Jenny:

- kreng. Ja. Maar ze is toevallig wel m'n beste vriendin. En jij bent
trouwens ook een kreng.

Harry:

O. Jij verandert vlug van mening.

Jenny:

Nee joh! Ik bedoel alleen maar dat al die meiden net zo over jou
praten, als jij over -

Harry:

Laat 'a l die m eiden ' d'r no u ma ar buite n.
(stilte)

Jenny:

Ik mag je echt graag, Harry, echt. Jij hebt wat.. zachts. Je bent net
een groot kind, met je bootje en -

Harry:

Beda nkt.

Jenny:

Nee joh, m an. Ik b edoe l.. Shit, ik z eg he t ook a llema al verk eerd. Ik
dach t alleen : met h em z ou ik h et wel w illen do en, als het da n mo et.
(stilte, zuc ht van Harry . Ze kijk en elk aar aa n.)
Wil je nog?
(Hij maakt een onduidelijke beweging)
Zullen we d an maa r?

Harry:

Goe d.
(Ze be weg en nie t.)
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Jenny:

Wie begin t? Je m ag m ijn bors ten we l voelen . Vind je ze nie t te
klein?

Harry:

Zo ga at dat n iet. Jen ny, ik m ag jou ook b est we l, maa r...
Ik denk dat we beter naar huis kunnen.

Jenny:

Nee , wach t nou. L aten w e nog even b lijven.
(ze klimt de dijk op)
Go d, w at in pra cht ige nac ht!
(ze snu ift)
Je kan het water ruiken! Kijk Harry, daar aan de andere kant ligt
Amsterdam. Ben je daar wel eens geweest?
(Dan h eel sne l) Ik was er vorig jaar bij een neef van me, die had
me uitg enodig d. En ik, m et me s tomm e harse s, ik had meze lf wijs
gemaakt dat ik verliefd op die gozer was. Nou, hij zou wel even de
blits mak en me t dat wich t uit de provin cie. Hee ft-ie me de hele
hoerenbuurt door gesleept, de ene tent uit, de andere in. En maar
zuipe n. En d an die vrouw en in d ie etala ges! E erst du rfde ik n iet te
kijken. Jij zou al helemaal niet durven. Maar je kan er als gewone
vrouw gewoon rondlopen hoor. Die mannen schamen zich dood,
die durven 'n gewone vrouw haast niet aan te kijken. Dus later toen
dacht ik, kon ik nou maar effe ruilen met zo'n mens hè. Voor een
kwartiertje , jongen d an was het zo g ebeurd . Hee, H arry, wil je
trouwens niet 'n joint? Zit in m'n tasje.

Harry:

Jenn y...

Jenny:

Heb ik vanavond van die griezel bij de deur gekocht. En toen later
hè, op zijn kamer, wou die met me vrijen. Ik wou wel. Ik wou wel
een kind van 'm. Maar ik zat maar de hele tijd te denken, als ik het
nou met hem doe dan kan ik wel zes Siamese mongolen krijgen,
want d a's inc est.
(Ze la cht, H arry la cht me e.)
Gelu kkig h ad-ie 'm om. H ij kon 'm niet om hoog krijgen .
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W eer 'n m aag d ge red , da nkz ij de He ine ken !
Hee Harry, zullen we zwemmen? Wie weet vinden we je opa nog.
Dan z wemm en we d oor naa r Ams terdam . Laten w e 'm op zetten bij
Mada me T ouss aud.
O, dat was niet netjes, hè?
Of wil je een pil hebben?
(Ze ro mme lt in haa r tasje.)
Ik heb ook n og van die ec stasy- pillen, e n wat h eb ik n og m eer...Harry:

(legt ee n han d op h aar m ond.) Hou je mo nd no u is.
(Hij ha alt zijn ha nd w eg.)
Zullen we n ou maa r?

Jenny:

(pauze) Weg?
(Harr y sch udt va n nee .)
Vrijen?
(Hij kn ikt. Ze a arzelt.)

Harry:

Dat wou je toch?
(ze knik t)
Nou dan.
(Ze k ijken e lkaar a an.)

Jenny:

Ja.
(stilte)

Harry:

Ja.
(stilte)
Dan moe ten we maa r los, nie t?

Jenny:

Ja. Dan moeten we maar los.

Harry:

(Hij raa kt haa r voor zichtig a an. Ze verstijft.) Ik mag jou ook wel,
hoor.
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Jenny:

Ik ook wel, ik b edoe l..
(stilte)
Harry?

Harry:

Ja?

Jenny:

Je wilt to ch nie t alleen met m ij naar b ed, om eh.., van wege de...
eh...

Harry:

Wa arom w il jij dan me t mij?

Jenny:

Ja. Tuurlijk. Je hebt gelijk.

Harry:

Maar ik ma g je be st wel, h oor. Je bent <n prac htige k letsm eier.
(Hij drukt haar voorzichtig tegen zich aan. Ze laat het toe, eerst
onw ennig .)
Je loop t tenmins te niet me teen zo hard van stapel.

Jenny:

Harry z'n krengen.

Harry:

Ach, het zijn geen krengen. Ze zijn alleen zo... - ik weet-nie, dan
denk ik: over wie he bben ze he t?

Jenny:

(giech elt) Harry de Haan heeft stroop om z'n lul, zeggen ze in het
dorp.

Harry:

Ik kan ze gewoon niet bij houden. Je bent één keer met ze naar
bed geweest en de volgende dag ben je zowat getrouwd. En weer
twee d agen later en het is s tront.

Jenny:

(lacht) Het z ijn kren gen.
(pauze)
Wil je mij een kus geven?
(Hij zoe nt haa r; zij wil da t het lan g duu rt.)

-9-

Ik zal n iet verlie fd op je word en, ere woor d.
(Hij w il haar w eer zoe nen.)
Het spijt me.
Harry:

Hè?

Jenny:

Van die w eddensc hap. Ik wou h et gewoon een keer.

Harry:

O dat. Ah joh , zoveel stelt het niet voor.

Jenny:

Nee hè?
(Ze be ginne n te vrije n, voo rzichtig. D an sto pt Jen ny.)
Heb je wel een kapotje bij je?

Harry:
Jenny:

Nee. Ho ezo? Ik he b niks hoo r.
Joh, ik kan wel een kind van je krijgen. Dan heb je d'r zomaar twee
kreng en in é én ke er bij en dat voo rgoed .

Harry:

(Hij w il haar k usse n.) Ah joh , ik doe wel vo orzich tig.
(Hij ku st haa r, ze vrijen wee r.)

Jenny:

Pak er toch maar een uit mijn tasje. Ik heb een hele verzameling.

Harry:

(Hij zuc ht, doe t het.) Jezus , het lijkt hier w el een c ondoo mwink el.

Jenny:

Ja, te gek hè? Ik ben met Betty naar de stad (hier eventueel
plaatsnaam noemen) geweest. Daar hebben ze d'r één.

Harry:

O, no u beg rijp ik w at Betty ...

Jenny:

Kijk, dit h ier is d'r een m et een duim erop, v oor als je een leuke lift
krijgt. E n dez e oran je, me t die twe e voetb allen a an de onde rkant,
die is nog van het We reld- (/Europees -) kampioenschap voetballen
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van vorig ja ar. Maar die zal no u wel lek wezen . En hoe vind je
deze? M et de Friese vlag erop, voor Fed de en Fo ekje. Gesp onsord
door Friesche Vlag Koffiemelk, dat staat er tenminste op. En deze
met die hanen kamp , dat is wel w at voor jou Harry. D ie kom t uit
Frankrijk (met N ederla nds a ccen t): “pour la crème de la crème de
la patrie”. (stilte. Z e kijkt n aar H arry d ie niet w eet w at hij er m ee aa n moe t.)
Sorry. Ik zeg a l niks m eer. Ik h ou m e grote mon d, ech t.
(Zij ku st nu h em.)
Ik vind je hartstikke leuk. Maar ik zal echt niet verliefd op je worden.
Jij ben t.. - O, ne e, ik ze g niks .
(Ze be ginne n we er te vr ijen. H ij probe ert haa r uit te kle den.)
Wil je het hier doen?
Harry:

Wa arom n iet. Het is hie r hartstikk e moo i.

Jenny:

Ik wee t-nie. A ls er no u iem and k omt?

Harry:

Jongen, d'r komt nou geen hond meer. Maar als je wilt kunnen we
ook wel in de auto. Ik heb er een deken in.

Jenny:

Vind je het niet erg? Ik heb het koud.

Harry:

We l nee, jo h.
(Ze v erdw ijnen a chter in de au to. De deure n gaa n dich t.
Gestommel. Even later begint de auto op en neer te bewegen. Op
een oude damesfiets kommen drie jongens aan van rond de
vijftien, ze stien. Z e fluiste ren.)

Jongen 1: Hee man. Ze zitten d'r in.
Jongen 2: Wie he eft-ie nu weer? D ie van Brouw er?
Jongen 1: Nee man, die heb ik net nog gezien. Hij heeft al weer een andere.
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Jongen 3: Die va n die s choe nwink el. Jen ny van Hale n.
Jongen 2: O die . Met die paard enbe k.
(Het bewegen van de auto houdt op. De drie jongens bespreken
onho orbaa r een p lan. D an ga an ze el k aan één k ant va n de a uto
staan.)
Jongen 1: (met zware stem) Dag mevrouw van Halen. Heeft u al een
nummertje getrokken?
Jongen 3: (over dreve n dam esste m.) O, slager. Waar moet ik trekken?
Jongen 2

(zware stem) U kunt van mij wel een nummertje krijgen.

Jongen 3

(damesstem) Doe t u mij m aar zo 'n hee rlijk stuk je wor st.

Jongen 1: (zware stem) Mag h et ietsje meer zijn, mevrouw van Halen.
Jongen 3: (damesstem) Oh ja, ja, ja! Nog iets meer graag, meneer de Haan.
Alle dr ie:

Ku kel eku !!
(Lach en. O ndertu ssen duw en ze de auto o p en n eer.)
En van je één-twee, één-twee, één-twee! En pompen maar en
halen ma ar en pom pen ma ar en halen (Ineens vliegen de deu ren op e n stormt H arry de a uto uit. Hij is
naak t en he eft een groot s lagers mes in zijn han d.)

Harry:

Ste llet je tu ig! K om hie r en ik ri jg je aan het me s!

Jenny:

Ha rry!!
(De jongens stormen ieder een kant op; één neemt de fiets mee,
een a nder o ntsna pt ook ; Harry krijgt de derde te pak ken.)

Harry:

Ik zal je leren, v uile sc hoft.
(Hij m aakt e en be weg ing me t het me s.)
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Jenny:

(in de o penin g van de au to, met e en de ken o m.) Ha rry!!

Jongen 3: Nie t do en, nie t do en!
(Hij grijpt naar zijn schou der)
Help, ik bloed! Ik bloed!
Harry:

Op sod em iete ren !
(Hij geeft hem een trap onder zijn achterste. De jongen vlucht
struike lend n aar zijn m aten.)

Jenny:

(schr eeuw t) Nee! Harry! Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?

Harry:

(kom t bij haa r terug .) Kalm maar. Ik heb hem alleen maar een
schra mm etje ge geven .
(Hij sla at zijn arm en om haar h een. Z e kalm eert.)
Kom .
(Ze lo pen d e dijk o p, de d eken om he n hee n. Pau ze.)
Dee 't zeer?

Jenny:

Kwe enie.
(pauze)

Harry:

Vond je het fijn?

Jenny:

Kwe enie. J awel.
(onzeker)
Voor een e erste k eer w as he t... - tof.

Harry:

O. (stilte)

Jenny:

Je wa s lief.
(pauze)
Jezu s, ik lek .
(Ze s chrikt, h oudt h aar ha nd vo or haa r mon d.)
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Verdomme, we zijn het condoom vergeten.
Harry:

Eh... - o ja, da's waar ook.

Jenny:

Geeft niks. Als het moet da n wil ik (ze stop t).

Harry:

Wa t?

Jenny:

Niks . Ik bed oel, ik h eb oo k niks . Gee ft nie.
(Harr y zwijgt)
Het m eeste was e r toch n aast, d oor die rotjong ens.
(stilte)
Je be nt een lieve jon gen.
(Ze ho udt he m vas t.)
Harry?

Harry:

Wa t?

Jenny:

Waar denk je aan?

Harry:

Die weddenschap. Je hebt gewonnen.

Jenny:

Och god, ja. Het was maar een smoesje, Harry. Ik wou. ik wou het
echt g raag m et jou d oen.
(Ze k ijkt naa r hem . Hij kijk t naar h et wa ter.)
Maar ik zal e cht niet verliefd op je wo rden hoor.

Harry:

Nee joh.
(Hij zuc ht.)

Jenny:

Daa r ligt Am sterda m.
(pauze)
Waar denk je nou aan?
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Harry:

M'n op a. En z ijn opa . En zijn opa.
(pauze)
Zullen we m aar 'es gaan ? Mo rgen w eer vro eg op .
(Hij loo pt naa r de au to. Zij blijft s taan.)
Het vle es roe pt.
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