Hans Brans

Koos' droom
een hommage aan
het publiek

Haemon Pers

©

Hans Brans
Weidum, 2003.
hans.brans@planet.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
verme nigvuldig d of opg evoerd zonder
schriftelijke toe stemm ing voo raf.
Auteurs rechten bureau Bredero
Valeriaanstraat 13
1562 RP K rom men ie
070 6409076
stichting.bredero@xs4all.nl

NL06

Koos' droom
is een hommage aan het theaterpubliek

Idee e n ton eelbe eld
‘Koos’ Droom’ is een hommage aan èn een confrontatie met het publiek.
In de z aal zit h et pub liek op een o plope nde trib une, m et daa rvoor e en gro ot,
ouderwets toneelgordijn.
Het toneel achter dat gordijn bestaat uit een identieke tribune, met daarop
onge veer e venve el spe lers als dat er to esch ouwe rs zijn v òòr he t gordijn .
Zodra het doek opengaat wordt het publiek dus met een ‘spiegel’ geconfronteerd:
het kijkt als het ware naar zijn eigen evenbeeld.
De setting is de pauze van een amateurtoneelvoorstelling.
In de lijst van personages hieronder zijn de spelers ingedeeld volgens
verschillende ‘publieksgroepen’, zoals Bejaarden (B), Mevrouwen (M), Jongens
(J). Die groepen kunnen naar believen worden uitgebreid. Verder zijn er veel
spelers gewenst die geen vaste tekst hebben, maar op bepaalde momenten toch
hun mondje wel mogen roeren. Wat de afwisselingen van dialogen en
geroez emoe s betreft za l de regie van dit stuk veel van e en mu zikale c ompo sitie
hebben.
De wat oudere speler die de acteur Koos Sr. speelt zit als enige tussen het
(echte) publiek.
Aangezien de werking van dit stuk voor een deel berust op het verrassingseffect
is het ve rstand ig om in de p ublicite it het aa ntal m eesp elend e acte urs te
verzwijgen.
hb

Scènes
1.

Deuren Komedie

2.

Het doek gaat op

3.

Toespraak

4.
5.

De Bejaarden
De Juryleden

6.

De Mevrouwen

7.
8.

De Deskundigen
De Gevoeligen

-

9. De Heren
10. De Jongens
11. De Kameraden van Koos
12. Koos' droom
13. Koos & Koos
14. De Kameraden keren terug
15. Na de pauze
16. Finale

* NB

Personages
Vrouw 1 t/m 4 (stemmen)
Man 1 t/m 5 (stemmen)
Toeschouwers (ong. 100)
Voorzitter (m)
Toeschouwer (T1)
Toeschouwers T2 t/m T5 *
(voorzitter)
B1 t/m B7 *
JL1 (m), JL 2 (v), JL3 (v)
2 jonge obers m et koffie
(voorzitter)
M1 t/m M7
D1 en D2 ( heren)
G1 t/m G6 (dames)
G 7 ( heer) *
H1 t/m H8 *
J1 t/m J7, J8 (meisje, verkleed als jongen)
Roelof, Rieneke, Arjen en Ankie, Tjeerd en
Tjitske ; (Koo s jr.)
Koos jr.
Stem v.d. loterij omroeper
(Koo s jr.)
Koos sr.
(zie sc. 11)
(voorzitter)
Technicus (stem)
(Koo s jr., Rie neke , Koos sr.,
Allen)

Bij de scènes met een asterix (*) zijn alleen de sprekende rollen
genoemd. Deze scènes kunnen met niet-sprekende rollen worden
aangevuld.
Het totaal aantal spelers moet ongeveer even groot zijn als het aantal
toesc houw ers.

1.

Deu ren Kome die

(Bij aanv ang va n de vo orstelling is het doe k dicht. E r klinkt zach te muziek, d ie
allengs dramatischer wordt als het publiek op de tribune heeft plaatsgenomen en
de zaa llichten langza am do ven. D an ste rft de m uziek u it. Gep iep va n een deur.)
Man1
Vrouw1
Man1
Vrouw1
Man1
Vrouw1
Man2
Vrouw2
Man3
Vrouw3
Vrouw2
Man3
Man2
Vrouw4
Man2
Vrouw4
Man4
Vrouw3
Man4
Vrouw3
Man2
Man3
Vrouw2
Man3
Man5

(fluisterend) Hallo? Is daar iemand? Hallo?
(fluisterend) Ssss t. Den k aan de de ur. (klap van e en deur)
Bernadette?
Ze kunnen zo hier zijn!
O, Bernadette! Ik heb zo naar je verlangd.
Snel. Hier.
(klap van e en deur, gev olgd door ge piep van e en deur)
Wat is he t hier donker.
Doe die de ur dich t.
(klap van e en deur)
Au.
Doe jij het licht aan.
Nee, niet die de ur.
Waar zit het knopje?
Ik zie geen d eur.
Au. La at dat.
(klap van e en deur)
Die is dicht.
Wie deed dat?
Ben jij dat Liselotte?
Ssst. (stilte)
O Liselotte! Ik heb zo naar je verlangd.
(fluister t) Mijn m an is h ier.
(basstem) Wie zei da t?
(geluid van een klappende deur, meteen gevolgd door een tweede)
Het tocht hier.
Kom nou! W e heb ben g een tijd . Hij ka n iede r ogen blik hie r zijn.
Ik snap er niks van.
(geluid van p iepen de en slaan de de uren. D an stilte .)
Hallo-o! Jullie-ette!! Ik heb zó -
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Allen

(slaande d euren, door e lkaar)
He t sp el is uit V an K ouw ena ere !
(gelach en applaus van het ‘publiek’ achter het doek)

2.

Het doek gaat op

(Van opzij verschijnt de voorzitter - bril op het hoofd - voor de gordijnen, zoekt de
open ing en verdw ijnt naa r de an dere k ant. H et app laus v erstom t.)
Voorz.
(vanachter het gordijn) Mens en, ma g ik nog heel eve n jullie
aandacht, ja?
T1
Kan het licht aan? Ik hoor niks!
Voorz.
(steekt zijn hoofd vanaf de andere kant door de gordijnopening, kijkt
en ge baart n aar de zijkant) We zien n iks. D e lam pen d oen h et niet.
(Er w ordt nie t gerea geerd ; de vo orzitter ve rdwijn t naar d e zijkan t.
Opnieuw muziek. Het gordijn gaat open, het toneel licht op. Een
tribune met evenveel mensen als in de zaal. De tribune komt tot
leven . De m uziek s topt ab rupt als de vo orzitter w eer op komt.
Kaba al tribun e.)

3.

Toespraak

(De voorzitter gaat weer rug zaal staan, met een papiertje in zijn ene hand en een
piepe nde m icrofoo n in de ande re. Ro elof ve rlaat ha astig d e tribun e om b ier te
halen. Twe e kleine me isjes gaan o p zoek naar d e wc. ).
Tjeerd
Voorz.

Hé Ro elof! Vier bier!
Dit wa s dan het ee rste de el van d e tragis che k lucht (kijkt op
papiertje) 'Dat doet de deur dicht', een eenakter in vijf bedrijven.
Voor dat u voor een slokje naar de koffie gaat was ik nog even wat
vergeten om te z eggen . Ik bedoe l een pa ar med edeling en die
vergeten waren voor de voorstelling, die overigens mag ik wel vast
even zeggen, prachtig neergezet wordt door deze ploeg. Ze hebben
er dan ook behoorlijk op zitten zweten en dat zeg ik ook maar even
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T2
Voorz.
T3.
Voorz.
T3
Voorz.

T4
T5

met een schuin oog naar de jury daar die ons gaat voordragen voor
het nation ale theate rfestival. W elkom heren, d ames ook. N iet dat ik
die mensen verder wil beïnvloeden, want goede wijn kent haar
eigen krans en zij best in staat om er door heen te zien als het even
niet allemaal van hetzelfde dakje gaat. Maar goed, daar hoeven we
het nu niet over te hebben, want ik wil u ook niet te lang laten
wachten, want we moeten de koffie met koek niet koud laten
worden, nietwaar? (zoekt in zijn zakken) Dus niettegenstaande het
feit dat h et volge nd jaa r op so mm ige pu nten n et even ande rs mo et,
en dat er dan gelukkig ook weer allemaal nieuwe spelers zijn,
kunnen we met een gerust hart stellen dat het – tot nu toe in ieder
geval – best de moeite van het aanzien waard is, dus ik wou maar
zeggen Ja, wat wou je nou eigenlijk zeggen man? (gelach)
Goed dat je me even op de rails houdt. Waar heb ik mijn briefje?
Thuis o p tafel!
(lacht) Dat was vorig jaar, Berend. Heel scherp. Waar is m’n bril?
Op je hoofd.
Dank jewel, Ba udien. E ven kijke n. O, ja. De verloting is d eze ke er in
de pa uze, w ant on ze ho ofdsp onso r, Timm erfabr iek Ma ndem aker,
die – wat was dat ook al weer? Nou ja, die wou dat graag. Dus
zodo ende . Is gere geld M ande mak er. En verde r.. (hij zoekt op zijn
briefje, k an nie ts vind en, he t rumo er zwe lt aan.) Nee , dat wa s het.
(Groot rumoer, veel mensen staan op) O ja . Ha llo, me nse n! (Het
wordt we er stiller) Mag ik u verzoeken om als het even kan in de
zaal n iet te rok en, wa nt er sc hijnen een p aar as tmalijd ers tus sen te
zitten en bovendien werkt Govert van Brakel - die speelt de
bedrogen echtgenoot - sinds kort bij de brandweer en die wil geen
mot m et z’n b aas. D us als het eve n kan , liever n iet. Da nk u.
Pilsen !
Pis sen ! (gelach . Wee r veel rum oer en d e mee sten zetten zich in
beweging. De voorzitter haalt twee jonge ‘obers’ uit het publiek en
stuurt d ie om k offie na ar de zijk ant. H ijzelf gaa t naar d e jury.)
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4.

De Bejaarden

(De bejaarden op de eerste rij vertrekken met hun looprekken en stokken,
sommigen ondersteund door verzorgers, maar ook kinderen. Hierdoor blokkeren
ze de uitgang/looppaden. De stroom van de tribune vertraagt en het geluid neemt
af.)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B3
B4
B3
B7
B3
B1
B2
B3

Moo, hè?
Ja, prac htig mo oi.
Wa t?
DAT UT ZO MOOI WAS!
Ze heeft het apparaat niet in.
Heeft ze het apparaat wel in?
Wa t?
UT TOONEEL!
Wa tvoor tone el?
DAT IT SA PRACHTIG MO OI WAS – HET TO NEEL!
Je ho eft niet z o te sc hreeu wen. Ik ben n iet doo f.
Nou, eerst maar eens ‘n bakje.
Wa t?
EERST MAAR ‘N BAKJE !
(De trib une k omt w eer tot le ven.)

5.

De Ju ry

(De voo rzitter is nu bij de drie juryleden beland, die aa n een apa rt
tafeltje-met-lampje zitten en kritisch hun boekjes bestuderen. Hij maakt een
praatje met ze, maar geen van hen heeft in de gaten dat de microfoon die de
voorzitte r nog s teeds in de h and h oudt, n og 'op en' sta at. )
Voorz.
JL1
Voorz.
JL2

En? Beviel het een beetje?
(zuinig) Jaze ker, ja, ja .
Onze hoofdrolspeler is nieuw, maar hij doet het niet slecht, niet?
Nee . Nee . Niet s lecht.
(Van twee kanten komen de ‘obers’ met dienstbladen aan, met 2x3
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Voorz.
JL3
Voorz.
JL2
Voorz.
JL1
Voorz.
JL1
Voorz
JL1
Voorz
JL1
Voorz.
JL2+JL3
Voorz.
JL2+JL3

6.

koffie e n koe kjes, d ie ze op h et tafeltje neer ze tten.)
Het is natuurlijk w el een raar stu k, niet? Suiker?
Jazeker. Nee, dank u.
(doet veel suiker in alle drie de kopjes) En oo k wel e en ap arte
regisseur, hoor. Uit de stad, dus. Melk?
Ja, ja. Nee, dank u.
(doet overvloedig melk in de kopjes) Met een heel eigen opvatting.
Eigentijds nogal, dus.
Jazeker. Dank u, dank u.
Nou , dan la at ik jullie maa r even alleen met ju llie bera adsla ginge n.
Heel graag. Dank u.
Goe d dan . (pauze) Vorig jaar vielen we net buiten de prijzen.
Ach h eden .
Dat hakte er wel in, kan u vertellen.
Tsja.
Wie w eet wordt het ‘m nu wel. Nietw aar?
(zuinig) Wie weet.
Ik haa l nog e ven ee n kop je koffie voor u .
Graag.
(Voo rzitter haa stig af. D e juryle den b eginn en on derling kritisc h te
smoe zen; wijze n van de tek st naa r het ton eel, en z.)

De Mevrouwen

(De dames dalen van links naar beneden en lopen voolangs naar rechts weg. Ze
zijn verru kt, lyrisc h, út'e s kroev e.)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

En dan die kostuums!
Die jurk!
Die hals!
Die ruches!
Die ceintuur!
Die kousen!
Die laarsjes!
(allen zuchten, tegelijk en diep)
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M1
M5.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M1
M7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M3-6
M7
M6
M5
M4
M7

M1

7.

En dan d at haar, zag je d at haar van ha ar?
En dan die meubeltjes!
Zag je dat ha ar van haar?
Dat kastje!
Dat stoeltje!
Dat bankje!
Dat secretairetje!
Dat open-haardje!
Dat mahoniehouten, gepolitoerde, uitklapbare wandmeubeltje!
(allen zuchten, tegelijk en diep)
En dat haa r, zag je dat haa r van haar?
Zag je dat m ahonieho uten, gepolitoerde , uitklapbare
wandmeubeltje?
Zag je dat ha ar van haar?
En dat haar van hèm!
Wat een coupe!
W at e en k op!
Wa t een s nit!
Wat ee n snor!
Wat ee n - (gebaart, kan er niet op komen)
Ja?
Wat ee n (M6, 5 en 4 v ullen a an; M7 knikt) - mah onieh outen ...
- gepo litoerde ...
- uitklap bare...
Ja!!
(allen giechelen, stoppen abrupt en zuchten dan weer tegelijk en
diep.) Oh !! (af)
(tegen M3, zac ht) Zag jíj dat haar van haar? (Af. De tribune bouwt
wee r volum e op e n vers tilt even later w eer.)

De Deskundigen

(Twee heftig discussiërende heren, de één een beetje artistiek, de ander een
beetje inte lectuee l van uiterlijk . Achter h en vorm t zich een w achten de rij.
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Ond ertuss en klim t Roe lof met d rank n aar bo ven.)
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1

Maar wat be teken t het? W at beté kent h et?
Dat s preek t toch va nzelf. S nap je dat da n niet?
Moederbinding? Bindingsangst? Angsthazerij? Jij mag het zeggen.
Kijk. D at wan dme ubeltje staat vo or...
O, het is symbolisch?
Wat dacht jij dan?
Kunne n ze d'r g een bo rdje bij han gen? 'D it is geen p ijp'?
Je gaat een mop toch ook niet uitleggen? Je moet dat intuïtief
benaderen.
Waar is de w.c.? Ik moet even intuïtief kotsen.
Je moet dat niet puur rationeel willen begrijpen.
Pure k ul. Kuns tkul. Pure flauwe k unstku l.
Rationeel denken, dat moet je niet willen.
Mag ik even zelf uitmaken wat ik wil of niet moet willen, ja?
Je moet alle poriëen van je gevoel open zetten.
Dan moe t ik toch eerst w at voele n. En ik voel nik s. Ik voe l niks.
Je moet je open stellen. Je moet gelaagd voelen. Het is een
gelaa gd stu k. Iede re laag verwijs t naar...
- zijn moeilijke jeugd?
Ook. Zek er.
- de ma atscha ppij?
Ook. Zek er.
O, het is politiek?
Ja en nee.
Diep intermenselijk? Relationeel? Sociaal- psychologisch?
Religieus? Metafysisch?
Heb jij suiker in je koffie?
Ik sta open dat het tocht, maar ik voel niks.
Suiker in de koffie?
Dus mijn vr aag is : wat be teken t het?
Suiker in de koffie?
(niet begrijpend) Suike r in de k offie? In teress ant.
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8.

De Gevoeligen

(Terwijl de 'deskundigen' druk gebarend aan de ene kant de tribune verlaten,
strompelt aan de andere kant een groepje hevig geëmotioneerde dames naar
beneden. Mevrouw G1 heeft vorig jaar haar Piet verloren. Ze huilt, de anderen
snotteren met haar mee, kunnen zich nauwelijks nog bedwingen. Mevr. G2
ondersteunt Mevr. G1. Zakdoeken worden uitgewisseld, neuzen aan mouwen
afgev eegd .)
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G5
G1
G2
G5
G7
G1
G2
G3
G4
G6
G5
G7
G5
G3, 4 , 6
G5
G7
G1
G2

(huilend)
(tegen G1) Rustig m aar. Kalm m aar.
(ontdaan) Het wa s zo m ooi! Zó m ooi!
Zo mooi gedaan ook.
Ja, heel mooi gedaan.
En zo diep hè?
En die ene - dat was precies Piet, hè?
(bars t in nieu w ge huil uit)
Zeg d at nou niet.
(tegen G6) Wa s het n iet prec ies Pie t?
Het w as Pie t precie s.
(nieuw gehuil)
Toe n ou, do e nou niet.
Maar z o moo i! Zo moo i.
Zo mooi gedaan ook.
En zo diep.
(zucht) Die P iet.
Volge nd jaa r maa r wee r een g ewon e kluc ht.
Piet hie ld ook veel m eer va n een kluch t.
Jah...!
Bij Piet zat het niet zo diep.
Nee , toen n og nie t. (verwijtende blikken)
(bars t in nieu w ge huil uit)
Kalm m aar. Rustig m aar.
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9.

De Heren

(De heren zitten op een lange rij. Ze zijn traag, berustend, fatalistisch. Ze lopen
aan de rec hterkant naa r beneden . Rustig gevo lgd door de ju ryleden.)
H1
H2
H3
H2
H4
H2
H5
H2
H6
H2
H7
H2
H8
H2
H1
H2
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H2
H1
H3 t/m 8
H1
H3 t/m 8
H1
H3 t/m 8

Ach. Het is weer eens wat anders.
(toegevend) Jawel.
Voor mij ho eft het n iet.
Neuh.
't is modern.
Dat w el.
De m ense n willen het.
Tsja.
Ieder z'n smaak.
Zo is 't.
Wat doe je d'r aan?
Niks.
Het ho ort erbij.
Precies.
Het is de tijd.
(kijkt op horloge) Ja.
Je doet er niks aan.
Je houdt het niet tegen.
Je houdt het niet tegen.
Je houdt het niet tegen.
Je houdt het niet tegen.
Je ho udt he t niet teg en. (stoot H 2 aan die nie t oplet)
Wat?
Trouwen s (tegelijk , gesp itst) Ja?
(profetisch) De je ugd w il ook w at.
(door elkaar) Jawel / Iszo / Tsja / Zeker / Nou! / Tuurlijk.
(stilte)
Ach, 't is weer eens wat anders.
(door elkaar) ‘t is weer eens wat anders.
(H3 s toot H 2 aan die w eer nie t oplet)
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H2
H1+3t/m8

Hè w at? Ja h! Het is altijd he tzelfde . (pauze) Biertje?
(door elkaar)
Ja / Jawel / Iszo / Tsja / Zeker / Nou! / Tuurlijk.

10.

De opgeschoten Jongens

(Sloom, maar snel op elkaar. Ze klimmen, zich verspreidend, over de stoelen
door h et midd en na ar ben eden .)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J7
J8
J1t/m7
J8
J7
J8
J6
J8
J5
J8
J4
J8
J3
J8
J2
J8
J1t/m7

Ik vond er geen fuck aan
Geen kut
Geen kloot
Geen bal
Geen zak
Geen reet
Geen moer
Geen bout
Gee n bou t?
Nee
Gee n bou t?
Nou, dat meid was was wel oké
Die met die paardenbek?
Nee
Die met die platvoeten?
Nee
Die m et die d ikke k ont?
Nee
Die met die kleine tieten?
Nee
Die m et die h outen poot?
Nee
O! Die andere?
Ja die!
(toon: d aar zeg je wa t) Ja die. Die andere!
(pauze)
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J2
J8
J3
J8
J4
J8
J5
J8
J6
J8
J7
J1t/m7
J7
J1
J3
J4
J5
J6
J7
J8

Die met die Ja die
(sloom) Ja die was super
Ja nou
Wa t ‘n..
Ja nou
En w at ‘n..
Ja nou
En da n dat ..
Ja nou
Vet man
Vet ve t !
(pauze)
Maar voor d e rest...
Was er geen fuck aan
Geen kloot
Geen bal
Geen zak
Geen reet
Geen moer
Gee n bou t.
(Stomm elend a f. Als de jon gens w eg zijn, blijft alleen het groe pje
rond K oos o ver.)

11.

De Kameraden van Koos

(Koos staart voor zich uit, temidden van zijn vrienden: twee stelletjes - Arjen en
Ankie; Tjeerd en Tjitske - en verder Roelof en Rineke. Allen rond de zeventien
jaar. Ze hebben het bier en de cola die Roelof gehaald heeft al bijna op. De twee
stellen zitten in innige, quasi-onverschillige omarming. Af en toe wordt er
gezoend . Roelof k ijkt afguns tig toe; Rine ke gluu rt verliefd na ar Koo s, maar d ie
droom t onve rstoor baar v erder .)
Roelof

(leegt zijn glas in een teug; kijkt naar de zoenende stelletjes) Ik heb
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dorst.
Rieneke
(kijkt na ar Ko os, slik t) Ik ook.
Roelof
Koos, haal jij nou?
Rieneke
(zacht) Koos?
Roelof
Die ho eft geen b ier, die is al in de hem el.
Arjen
Hoor ik bier?
Tjeerd
Dat d rinken wij gra ag hie r.
Arjen+Tjeerd:
Bier hier. Bier hier. Bier h ier.
Roelof
(tegen Arjen en Tjeerd) Ja dà g. Dik ke lul, d rie bier .
Arjen
Koos . Jouw beurt.
(Koo s hoo rt niets, s taart vo or zich u it)
Tjeerd
Kom op Koos. Bu y us a bier.
Tjitske
Die is nog niet geland.
Ankie
(overdreven) 't was oo k zo m ooi.
Arjen
Hé K oos, d ove bo lleboo s.
Tjeerd
What the hell is loos with Koos?
Tjitske
Zit me t zijn ho ofd in d ie kijkd oos.
Ankie
Koos is verd oofd door de magie van het theater.
Tjitske
Koos droomt zich Romeo.
Rieneke
Hè, laat hem.
Roelof
Ko oss ie..! J ulia zit h ie-i er! (prob eert R ienek e naa r hem toe te
duwen, maar die verzet zich)
Rieneke
Hou op!
Tjeerd
Kom op, we gaan aan h et bie-ie r..!
Wa nt als h et bier n iet hier k omt Arjen
.. dan k ome n wij na ar het b ier.
(Ze lachen, staan op en lopen sloom naar de uitgang - de meiden
langs d e ene, d e jonge ns lang s de an dere ka nt. Riene ke blijft nog bij
Koos zitten, ma ar die s taart no g stee ds vo or zich u it.)
Tjitske
Hoe lang gaan jullie nou?
Ankie
‘n Maand, z eker.
Tjitske
Vier weken? Jee! En?
Ankie
(flauw) Mwah. G aaf hoor.
Tjitske
En nu al samen op vakantie?
Ankie
Torremelinos.
Arjen
Wanneer krijg ik dat geld van die brommer?
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Tjeerd
Arjen
Tjeerd
Arjen
Tjeerd:
Ankie:
Roelof

Na d e vaka ntie.
Waarvan moet ik dan op vakantie?
Man, ik heb d 'r net da t kettink je geg even.
Man, ik heb h et d'r be loofd.
Doe dan niet zo stom.
(tegen Tjitske) En hij betaalt alles.
(Draait zich bened en om , ziet dat Rien eke Ko os een kus op zijn
wan g wil g even .) Pa s op , Ri ene ke! (Ze s chrikt) Straks v erande rt-ie
in een kikke r!
(Roelof lacht. Rieneke en hij volgen de anderen. Koos is nu de
enige op he t tonee l.)

12.

Koos' droom

(Op de achtergrond horen we flarden van de verloting. Een Omroeper noemt
nummertjes, prijzen en namen op. Er klinken kreten van winnaars, geroezemoes
en so ms ap plaus . Alle ge luiden zijn ged empt.)
Koos

Pikdonker, daar
een groot zwart gat
een muur van ondoorzichtig glas
en wa ar ik sta
een plas van hel wit licht
ik buig
ik draai
ik ga
ik keer
nog een keer
ik buig
ik ga
drie keer.
(Gejuich en gelach over een gewonnen prijs klinken van achter. De
deur s taat op en.)
Een hemels hels geraas
geklater als kra anwater
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dat in een em mer klettert
O
dit is het betere klaarkomen
die douche van klapperende handen
die droo g neerd warrelt
in de ve rzeng ende hitte van blind lic ht encore, enc ore
we want m ore
we want m ore
roept de duisternis in koor
(langgerek t, steeds zachter) bravo-o, bravissimo-o- o,
bravisikoo-oo-oos
koos, koos, koos.
(Het g eluid v an de verlotin g wo rt zachte r, de de ur gaa t wee r dicht.
Koos staat o p en m aakt e en kle ine, min zame b uiging .)
Dank, dat ik dit mocht doen
ik blijf bescheiden
één glaasje dan
ik moet nog naar de Randstad rijden.
Ach, wat stelde het nou voor?
Ik was de held, de schurk, de minnaar
(Gedempt geluid van het scanderen van iemands naam, gejuich,
gelach)
ik was bedroefd, doorleefd, brutaal, vitaal
dit en meer nog allemaal
(De v erloting is klaa r. Er w ordt m uziek g edraa id.)
ik werd bedrogen en bedroog met droge ogen
ik loog d e waar heid
zag verdwaasd de hopeloze leugens
waarin het bestaan mij had verstrikt
tartte het noodlot
en ging ten onder met een verdwaasde glimlach
op m ijn gete isterde gelaa t.
Hela as, he t was te laat.
Maar is dat alles mijn verdienste?
Het is een ro es, een ga ve
een enclave in de geest
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waarin mijn lijf wordt uitgeleend
aan e en on weer staan baar s peelb eest.
Je kunt er niets aan doen
you just have to let it go
it all Koos with the flow, Koos.

13.

Koos & Koos

(In de za al staa t Koos sr. op, d e bek ende tonee lspele r.)
Koos sr.

Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.

Koos
Koos sr.
Koos

Zeg Koos! Mag ik je even storen in die natte droom van je?
(Koos valt van zijn bank. De muziek stopt. We horen zacht
geroe zemoe s.)
Kan je niet beter achter die meid aan? Wij beginnen ons hier een
beetje te vervelen. En dat is de ergste zonde die een acteur kan
bega an.
Hè? Wat? Waar? W ie is dat?
De geest van Hamlet, nou goed. Hallo! Hier zo!
Wie bent u?
Dat zou jij moeten weten.
Hoezo? Waarom? Pardon?
Wa ar kee k je no u net n aar? D ie droo m van je..?
Nou uh...
Een b lik in de toeko mst va n Koo s Ha uer.
(Er w ordt ee n nieu w nu mme r ingeze t.)
Dat gaat u niks aan.
Dacht ik w el. Als jij naar de toek omst kijkt, waa r kijk ik dan naa r?
Uhh .. kwee nie.
Jongen, je moet nog een hoop leren. Naar het verleden, Koos
Koffiedik! Je spreekt met Koos Ouwe Jongens Krentenbrood.
Aangenaam.
U be doelt d at ik.. En dat u..
Juist. 46 (of andere lee ftijd van de acteu r) heb je in ieder geval
geha ald.
En ben ik ècht toneelspeler geworden?
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Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.

Koos
Koos
Koos sr.
Koos
Koos
Koos sr
Koos
Koos sr
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.

Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.

Koos
Koos sr.

Ja hoor. Dacht je dat die mensen mij hier lieten ouwehoeren als ze
niet wisten dat ik een acteur was?
Welke mensen?
Hèhè. H ier!
Dus ik be n - in beeld!
Beroemd?
Nou! In de koffiekamer en bij de Ster, ja. Wat heet? Tsjonge, jonge.
Maar vaker door het ijs gezakt en moreel door de hoeven gegaan,
dan op handen gedragen.
Heb ik prijzen gewonnen?
Dat z al ik jou aan je neus hang en.
Niet dus.
Heus wel! De - . Nee, ik zeg niks. Daar wordt je maar lui van.
Dus jij be nt lui?
(aarzelt) Als ik de kans krijg. Werken moet je toch wel. Waar het om
gaat is dat je als acteur steeds opnieuw volstrekt eerlijk bent, Koos.
Ben je gelukkig?
Jawel. Zee r. (aarzelt) En onge lukkig. Ook héél zeer.
Dan ve randert e r dus nie t veel.
Wa t dat be treft niet n ee.
Ben je getrouwd?
Uhh . (tegen mevr ouw die na ast he m zit, zach t) Speelt u even mee.
Ik ben a l drie kee r gesch eiden, m aar dat vin d ik zo lu llig voor die
jonge n. (tegen Koos) Koos, m ag ik je ev en voors tellen: Mar jan, mijn
vrouw .
Hoeveel kinderen hebben jullie?
Hoe veel? ... (Hij ve rhoog t het aa ntal da t zij noem t.) En num mer (...)
is op komst, hè schat? (Hij w rijft over haar b uik.)
En he b ik...
(tegen zichzelf) Wa ar ben ik aan be gonne n? Koo s, jongen . Doe d it
nou niet. Die toekomstdromerij is even leuk, maar dan wordt het
gevaarlijk. Hou jij je nou maar bij je rol. Een toneelspeler moet niet
verde r kijken dan z ’n neu s lang is.
Hè? Je moet toch je tekst weten, en je personage, en hoe het
afloop t?
Tijdens de repetitie ja. Vóór de repetitie! Maar zo gauw je echt aan
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Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos

het spélen bent, moet je dat allemaal vergeten. Dan moet je er
alleen maar zíjn. Met wie daar is - je tegenspeler, èn je publiek. Dat
is het enige dat telt. Dat van die roes en die gave, dat is lulkoek.
Zelfs a ls het w aar is: je hebt e r geen reet aa n.
(dromerig) Ik zou nou w el me t je willen ruilen.
Ik ande rs met jo u ook w el.
Nou dan doen we dat toch, even. In het theater kan alles!
Alles k an, ja, m aar w at koo p je d'r v oor? N ou go ed, eve n dan . (Koos
sr. loopt naar de toneeltribune. Koos jr. naar de zitplaats van Koos
sr.)
Maar je houdt je handen thuis hè.
Waar zie je me voor aan?
Daarom.
(gaat zitten) Weet je wat ik wel vind, Koos Ouwe Jongens
Krentebrood?
Wat dan jongen?
Je hebt he t dan wel gem aakt - nou ja, ee n beetje, min o f meer,
volgens m ij - maar ik vind je oo k wel een e norme o uwe zeike rd
gewo rden. J e ben t knap mora listisch , wist je d at?
Ja, ik b en ba ng da t je gelijk hebt. Ik wou jo u ook wat ze ggen .
Vooruit dan m aar.
Als ik mezelf zo zie zitten hè, tussen het publiek in voor de
veran dering , dan d enk ik bij me zelf..
'Ik ben eigen lijk net z o'n lul a ls al die ande ren.'
Nee, jonge n, ik ben niet zo'n lul, tenminste niet ee n echt - grote.
- en zij ook niet. Het publiek is eigenlijk de twaalfde man op het veld.
Ja. H et pub liek da t - dat ben jij.
Ja. D at zit in je .
(zacht tegen 'zijn' vrouw) Ik ken 'm, ik b en nik s vera nderd .
Zoals omgekeerd al die mensen eigenlijk ook
- toneelspelers zijn!

14.

De Kameraden keren terug

Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.

Koos
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Koos

Koos sr.
Koos
Koos sr.
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(Langzaam druppelt ‘het publiek’ weer binnen. Ook de vrienden van Koos keren
terug, met pils en cola. Ze nemen hun oude plaatsen in. De dialoog tussen de
Koozen ontgaat hen. Koos sr. is voor hen Koos jr. Rieneke heeft een pilsje voor
hem m eege nome n.)
Koos sr.

Koos
Koos sr.
Koos
Rineke
Koos sr.
Koos
Koos sr.
Rieneke
Koos sr.
Rieneke
Koos
Koos sr.

Koos

Koos sr.

Je begint het te snappen. Het publiek is de motor van onze
verbeeld ing - me t z’n allen z ijn wij het the ater. In het b egin kijk je
ontzettend tegen ze op. En later kijk je op ze neer. Maar je moet
nooit a fhank elijk zijn van hu n bew onde ring.
Nee Koos.
En no g min der m oet je h et pub liek ver achte n.
Ja Ko os. (terzijde) Wat zei ik: een moralistische zeikerd. Is-tie niet
diep? I like the guy.
Pilsje Koos?
Nou graag . (versierderig) Dat is verdomd aardig van je, zeg.
Zeg Koos, moeten we niet weer 'ns ruilen?
Zeg R ienek e. (tegen Koos) Riene ke hee t ze toch h è? He b ik je m ’n
postzegelalbum al eens laten zien?
(belangstellend) Nee.
Heb je zin om straks even te komen kijken? Na de voorstelling?
Nou graag.
De valse smiecht! Dat heeft het over eerlijk zijn. Moet je zien.
(tegen Koos jr., een kus onderbrekend) Ik zei: p robér en ee rlijk te
zijn. Zon der tone elspele n kom je nerge ns. En b ovendie n moe t jij
niet ze iken, a nders was je nooit z over g ekom en. (Hij 'verdiept' zich
wee r in Rie neke .)
(tegen zijn v rouw') Bent u d’r ook zo ingelopen? Ik heb geeneens
postz egels . Wa t een k ome diant.
(Hij racet terug naar de spelerstrbune en verjaagt Koos sr. - die nog
net z’n visitekaartje aan Rieneke kan afgeven - terug naar de
publiekstribun e.) Dit is mijn voorstellin g, lul!
Ik dacht ik help een handje. Met mijn ervaring… Maar als jij het wiel
zelf wilt u itvinden , ga je g ang. (Hij gaat terug naar zijn plaats in het
publie k.)
(Van links komen de Jongens (“Geen moer / geen bout”) die weer
door h et midd en om hoog klimm en.
Van rechts komen de Bejaarden van de eerste rij, beladen met
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prijzen waar ze niets aan hebben: een kettingzaag, een
fitnessapparaat, enz. Van rechts komen ook de Juryleden met acher
hen aan de Heren, die brommend mompelen of mompelend
brom men.
Van links komen de Mevrouwen (“Zó mooi!”) en daarna de
Gev oelige n, nog steed s in tran en.
Er klinkt een b el, de muziek stop t.)

15.

Na de pauze

(De voorzitter komt haastig van rechts op, stelt zich in het midden op en wendt
zich tot d e spe lers.)
Voorz.

Stem
Voorz.
Stem
Voorz.
Stem
Voorz.

Voorz.
Stem

Koos sr.

Nou mensen. Blij dat we er nog zijn. Zit iedereen? (Naa r de zijka nt)
Kan dat gordijn dicht? (tegen de spelers) Ik heb nog even wat
huish oude lijke m eded elinge n voor we los gaat m et de tw eede helft.
Ik heb begrepen dat er na de pauze een paar spelers zijn die nog
niet helemaal goed op de tekst zijn. Dus onze verontschuldigingen
als de souffleur af en toe moet ingrijpen. Het zijn ook maar
amateurs, nietwaar? (Naa r de zijka nt). Doe dat go rdijn no u dich t.
(uit de coulissen) Waarom?
Omdat we gaan beginnen, oen.
Dan moet het doek toch open. Anders zien ze niks.
Eerst dicht. En dan open. Hè hè.
Wa t heb d at nou voor n ut?
Doe he t nou maa r.
(Het doek gaat dicht, licht uit. We horen de muziek van het begin,
die ab rupt sto pt. De voorzitte r steek t zijn hoo fd doo r het go rdijn.)
Doe dat doek nou open man.
O, no u wee r open .
(De voorzitter verdwijnt. De muziek zet weer in en het doek gaat
open. L icht op de zaal. De m uziek stop t. De voo rzitter steekt zijn
hoofd om d e hoek va n het gordijn, fluisterend .)
Zeg, jullie zijn toch wel klaar hè?
Wat moeten wij in 's hemelsnaam doen?
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Voorz.
Koos sr.
Voorz.

Stem
Voorz.
Stem
Voorz

Gew oon, je rol spe len.
Wij hebben toch helemaal geen tekst?
Kop dicht, alsjeblieft. En anders kijk je onder je stoel. Daar ligt vast
wel een rolletje voor iedereen. Verstaat u geen Hollands? Onder de
stoel - rol! Maar kijk dan toch.
(Hij laat de toeschouwers onder hun stoel kijken, alwaar zich
rolletjes bevinden. Ondertussen beginnen de spelers op de
spelerstribune achter het gordijn rumoerig te worden. 'Gaan we nou
nog beginnen, of hoe zit dat' en andere gerabarrabar. Er klinkt
geroe p en g efluit. Te gen h et pub liek:)
Iederee n klaar? U spe elt de rol va n het pu bliek, ja? A ls het gor dijn
opengaa t (uit de coulissen) Open of dicht?
Hè w at?
Wat is it nou? Eerst open dan dicht of eerst dicht dan open?
(tegen de stem) Verdorie, maak me nou niet zo zenuwachtig! De
spelers hier zijn al zo gespannen en het publiek daar wordt nerveus.
(tegen het publiek) – dus dan doet u wat u normaliter als publiek
doet. Heeft u uw rol opengemaakt? Zie maar. Gewoon
imp rov ise ren . To i, toi , toi!
(Zijn hoofd verdwijnt. De muziek begint weer. Het licht gaat uit op
het toneel èn in de zaal. Alleen twee volgspots dwalen zoekend over
het publiek en blijven tenslotte rechts en links boven hangen waar
Koos aan de ene, en Rieneke aan de andere kant boven aan de
trap van de publiekstribune staan. Ze lopen langzaam naar
bene den.)

16.

Finale

Koos
Rieneke
Koos
Rienke
Koos

(verliefd, verlegen) Rieneke?
Ja?
Wat een stuk hè?
Nou!
Heb je zin om na afloop eh..., nog even naar m'n - postzegelalbum
te komen kijken?

- 20 -

Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke:
Koos:
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Rieneke
Koos
Koos sr.

Nou graag . (bars t in lach en uit) Zeg Koos.
Ja?
Dat is de mooiste smoes die ik ooit gehoord heb. Jij moet
ton eel spe ler w ord en!
Ja hè? (pauze) Nou, wat zeg je?
(zwoel-gespeeld) Mag ik jouw postzegels dan ook aflikken, Koos?
(lacht) Wie is hier nou de toneelspeler?
Ja hè? De mensen zouden voor òns moeten klappen.
Ja hè ? In ied er gev al voor jou. Ik vin d je - .
Ja?
Wa t ik zeg gen w ou: ik..e h, hou ...
- van postzegels?
Vooral van de jouwe.
Ja hè? Ik h ou ook van?
van jou!
jou!
Het klinkt als ee n boekje e n toch is het w aar.
Ja hè ? Ge k hè? Gelu kkig z ien de men sen o ns nie t.
Ach, de mensen. Al zouden ze ons zien (Ze s taan n u in he t midde n tuss en de tribune s, vlak voor e lkaar.)
(zacht) Kom op Koos! Grijp je droom.

(Ze zoenen, eerst aarzelend. De spots doven. Koos sr. heft een aarzelend
appla us aa n.
In één klap barsten de spelers uit in een oorverdovend gejuich en applaus. Het
zaallich t gaat a an. Ko os en Rien eke zijn verdw enen .
Er worden serpentines richting publiek gegooid en van boven daalt een
confe tti-rege n nee r op he t publie k.
Koos sr. klapt nu hard mee en begint serpentines te gooien, hopelijk gevold door
de rest van het publiek. Ondertussen klinkt klokgebeier en worden er
kano nkog els afg evuu rd.)

Einde
- 21 -

