
triangel: centen maken muziek ! 
Secretaresse J i j ellendige idoot ! 
I k - f i g u u r Ik ben een lanterfanter, rinkelrooier, 
straatslijper, zwierbol, leegloper, lichtmis 
enzovoort enzovoort maar pas o p : ik zou een 
aanslag op je eerbaarheid kunnen plegen, ik 
zou je zo bloot als een steen doen staan. .Ik ruk 
je kleren aan flarden. Kom hier ! 
Secretaresse Geen spek voor jouw bek ! 
Ik-figuur En toch blijf je rond mij draaien als 
een krolse kat, je Irekt aan, eist aandacht door 
altijd maar voor mijn ogen te lopen in deze 
wachtzaal. (Hij pleeg! geweld op haar) 
Secretaresse Het is vijf uur, de kantoren 
worden gesloten ! (zeer korte black out etc) 

ZESDE VERSCHIJNING 

(De bewaker en de verpleegster) 
Ik-figuur Hoe kom ik uit deze stenen kooi? 
Geef me werktuigen: een breekijzer, een 
hamer! (De bewaker komt met rinkelende 
sleutels, plaatst een plastic emmer naast het bed, 
de ik-figuur gaat erop zitten, de verpleegster 
verschijnt en steekt een thermometer in zijn 
mond, ze kijkt op haar polshorloge.) O p het 
eerste sinjaal is het welgeteld twaalf uur... 
Bewaker Dat is uw kant ienbon! Bederfelijke 
waren te bestellen maandag ! 
Ik-figuur (op emmer, veegt zijn gat af met de 
kantienbon) Ik lig hier aan het rotten ! (tot 
bewaker die gevoelloos kijkt) Waarom geven ze 
mij afzonderlijke opsluiting? Laat me bij de 
anderen, dan kan ik tenminste nog praten met 
iemand, luisteren naar verhalen van vroeger, 
maar jullie zeggen geen woord buiten de 
dienstorders. Lach eens, maar zie dat je bakkes 
niet scheurt. Wat willen jullie met mij 
aanvangen? (De bewaker is bij hem en bindt 
hem op het bed, de verpleegster geeft hem een 
inspuiting.) Ik wil niet dienen als proefkonijn. 
Probeer jullie produkten op ratten en muizen. 
Probeer het allemaal op jezelf! Wie heeft jullie 
de toestemming gegeven om mij vol te spui ten! 
Ik weiger! In naam van de rechten van de 
mens! In naam van het gezond verstand! In 
naam van het comité ter bescherming van de 
minderheidsgroepen! In naam van mezelf. (Hij 
wordt nu rustig) (Hij is nu aapachtig) Jullie 
hebben gelijk, ik beken dat ik deel u i tmaak van 
de clan der hyperindividualisten, ik hou me 
bezig met uit de ramen te springen, in de 
bomen te klimmen, portières langs de kant van 
het verkeer te openen, naakt op straat te lopen 
op de spitsuren, te neuken in de toiletten, de 
muren op te lopen, te zwemmen in alcohol, 
kabaal te maken op de tram... 
Bewaker (poeslief) Waarom herrie schoppen? 
Ik-figuur Ik ben aan 't verwilderen en wil gaan 
leven op de planeet van de apen. Bij jullie is het 
niet plezierig, daar is te veel papier en geld, 
daar wordt teveel geslaafd en gezwoegd om de 
rijken te verrijken, daar doet men te veel water 
in de wijn. 

Bewaker Zijn plaats is in de zoo. 
Verpleegster Als zeldzaam eksemplaar. 
Bewaker Tot groot jolijt van de kinderen. 

ZEVENDE VERSCHIJNING 

(De vrienden) 
Vriend We waren in de buurt en kwamen 
kijken hoe het met jou gaat. 
Vriendin We hebben wat druiven voor jou 
meegebracht en taartjes. (De druiven worden in 
zijn mond gepropt, de taartjes in zijn gezicht 
gegooid, de vrienden likken hun vingers af.) 
Ik-figuur Dat is heel aardig ! 
Yriend We hadden gehoord dat je je niet goed 
voelde. 
Vriendin Dat je niet meer uit je bed kwam. 
Ik-figuur Ze rijden me door de witte gangen. 
Vriendin Kunnen we wat voor je doen ? 

Ik-figuur Doe ze allemaal de groeten van mij. 
Vriend Natuurl i jk, iedereen wil je graag 
terugzien, we missen je. 
Vriendin Het was vroeger toch zo fijn, wij allen 
tesamen. 
Ik-figuur Hoe is het buiten ? 
Vriendin Stralende zomer ! 
Vriend (laat zijn buik zien) Zie je niet hoe wij 
door de zon verbrand zijn ? 
Ik-figuur Het strand, de zee, de zon en de 
bergen. 
Vriend Je had erbij moeten zijn. 
Vriendin We hebben je echt gemist. 
Vriend Als je iets nodig hebt, h o e f j e het maar 
te zeggen. 
Vriendin Wij zullen het je wel bezorgen. 
Vriend Maak je geen zorgen. 
Ik-figuur Dat is heel aardig. 
Vriendin Maar nu moeten we echt weg! (kust 
hem) Tot ziens ! 
Vriend Tot heel b innenkor t ! Hou je taai! 
(haastig a f ) 
Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en 
verworden, komen en gaan, de ene na de 
andere in de massa, opstaan en vallen, liggen 
en staan, breken of weerstaan, leven of dood. 
(de twee nachtelijke bezoekers komen met 
kaarsen rond de liggende ik-figuur, geluid van 
doodsklokken.) 
Eerste bezoeker Heb je de begrafenisonder-
nemer al opgebeld ? 
Tweede bezoeker Het is tijd dat ze hem komen 
kisten ! 
Eerste bezoeker Weet je wat zo'n kist kost ? 
Tweede bezoeker We moeten hem toch niet in 't 
fluweel leggen, hij voelt er toch niks meer van. 
Eerste bezoeker Geen cent heeft hij nagelaten, 
die schooier. 
Tweede bezoeker Over de doden niks dan goed ! 
Eerste bezoeker Maar in dit geval is het 
anders! 
Tweede bezoeker We zullen hem best zo 
spoedig mogelijk vergeten ! (Kaarsen worden 
uitgeblazen, luide doodsklokken, de ik-figuur 
springt op.) 
Ik-figuur (luid) 
Hoort die klokken maar luiden ! Wie steken ze 
nu onder de grond ? 

ACHTSTE VERSCHIJNING 

(De deurwaarder en de hospita. De pratikabel 
wordt ree/11 gezel als een deur in stijlen. 
Bakstenen, glas en kalkbrokken worden naast het 
bed gegooid. De ik-figuur ligt in de lakens 
gerold.) 
Deurwaarder (met aktenlas) Ik verzoek u voor 
de laatste maal dit pand onmiddellijk te 
ontruimen en te verlaten. 
Hospita (in deurgat) Dit huis is verkocht, het 
wordt allemaal afgebroken en dan herbouwd, 
hier komen andere mensen ! 
Deurwaarder We hebben je bezittingen 
nauwkeurig geschat en gekontroleerd, je 
meubels staan voor de deur in de regen. 
Vooruit , volg ons ! 
Ik-figuur Probeer me maar eens uit mijn bed te 
lichten, als je durf t . 
Hospita Hij wil zich opsluiten, van de wereld 
afsluiten, maar dat zal hem niet lukken ! 
Deurwaarder Dit huis wordt gesloopt! Hoor je 
het geluid niet van de hamers en motoren ? 
Ik-figuur Ik kom er niet uit ! 
Hospita Hij luistert niet eens en overal komen 
er al scheuren en barsten in de muren, het huis 
davert op zijn grondvesten ! 
Deurwaarder Maak dat je weg komt voor het te 
laat is. Zo dadelijk stort het huis in, komt het 
dak naar beneden, vallen de muren en sleurt 
een lawine van steen je mee. Wij zullen je 
voorgaan. Vooruit ! 
Ik-figuur Verdwijn maar voor de trap 
weggehaald is. Laat ze de muren maar slopen 
(hij trekt een muur omlaag) zodat ik eindelijk de 

lucht kan zien, dat geheimzinnige schilderij van 
azuur, zodat ik weer de velden kan zien en de 
bomen en de weiden en de zon. Is het zomer 
buiten of niet ? (Stofwolk) Maar waar komt al 
dat stof vandaan ? Van welke zands torm? (Hij 
klimt op de pratikabel als op een toren) Waar 
komt al dat gedaver en dat hels lawaai 
vandaan? (hij kijkt naar beneden) Overal kuilen 
en barsten als na een aardbeving. Palen van ij-
zer en beton komen uit de kuilen, muren schui-
ven voor de horizon, vormen hoeken en hok-
ken, bakenen de grond af, maken een doolhof 
waarboven één toren uitstijgt als een 
kommandopos t , een observatorium, een 
mirador, boven de kooien en gangen waarin ik 
leef. 

NEGENDE VERSCHIJNING 
(De schimmen uil een oud boek. 
De eerste nachtelijke bezoeker komt op met een 
dik oud boek in zijn handen, hij is als een 
archivaris, een boekenworm die monkelt en 
zorgvuldig bladert, hij heeft binnenpretjes, de ik-
figuur is geïntrigeerd door het boek, er ontslaat 
stilaan een gevecht om hel boek, ook de tweede 
nachtelijke bezoeker eigent zich een deel van de 
bladen toe. Naar het einde toe dikteren zij de ik-
figuur wat hij allemaal moet doen om een 
waardig lid van de maatschappij te zijn.) 
Ik-figuur (heeft een blad bemachtigd) 
De dag heeft de schimmen verdreven, de 
dromen van angst en beklemming verjaagd, de 
contouren van de huizen worden duidelijk, 
evenals de richting van de wegen en het spel 
van haast en spoed herbegint. 
Eerste bezoeker Evenals de jacht op geld en 
goed, evenals de zucht naar naam en faam, 
roem en eer, geluk in het spel of in de liefde... 
Ik-figuur drang naar macht en overheersing, 
naar zelfbehoud.. . 

Tweede bezoeker en ieder voor zich wordt de 
leuze! 
Ik-figuur Alsof de anderen niet bestaan, alsof 
ze het zonder de anderen kunnen, helemaal 
alléén op een overbevolkt eiland waar de wet 
van de egoïstische middelmaat telt. (Hel boek is 
weggegooid) 
Ik-figuur Geef me werktuigen om de muren 
van gevangenissen en andere misbaksels van 
huizen met de grond gelijk te maken. Geef me 
lucifers om de bureaukratie in brand te steken. 
Geef me de sleutels van de geldkoffers om hel 
evenwicht te herstellen. Geef me een wapen om 
de wapens te vernietigen. (Dreigend komen de 
nachtelijke bezoekers op de ik-figuur af.) 
Eerste nachtelijke bezoeker Het is tijd ! Dat je je 
nuttig m a a k t ! Dat je ophoudt in boeken te 
leven, dat je meeloopt in 't gelid ! 
Tweede D a t j e normaal begint te handelen 
Eerste Dat je je laat inschrijven ! 
Tweede Dat je een stempel krijgt ! 
Eerste Dat je aanschuift in de rij ! 
Tweede Dat je in dienst gaat ! 
Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! 
Tweede Dat je produceert ! 
Eerste Dat je je inlijft ! 
Tweede Dat je mee komt vechten 
Eerste Dat je buigt ! 
Tweede Dat je meezingt ! 
Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is 
tijd ! 
Ik-figuur Ik heb niets te maken met wie de tijd 
heeft afgemeten. Ik heb mijn uurwerk in de 
goot gegooid. En de anderen zegden: 
Eerste bezoeker Hi j is niet goed wijs ! 
Ik-figuur En anderen zegden beleefd : 
Tweede bezoeker Hij is verstrooid ! 
Ik-figuur En anderen zegden : 
Eerste Hij speelt met vuur ! 
Tweede Hij verliest de tel en de maa t ! 
Ik-figuur (automatisme, mecanisme, stress, 
uitzinnig) terwijl ze bezig zijn aan het sleutelen 
aan de grootste machine aller t i jden: het 
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