
Visioen over de glorie van haar denkvermogen 

(Het geluid wordI snerpend, sneller, kristal, 
sterk, verdwijnt. Het licht verdwijnt. Op haar een 
sterk zilveren zuil van licht. Ze slaat op. Ze kijkt 
rond, het is alsof alle mensen verdwenen zijn. 
Voor haar. de trap van de tribune, deze wordt 
belicht met hetzelfde zilveren licht. Ze loopt de 
trap af. iedere stap van haar klinkt sterk in de 
lege ruimte. (Nel als toen op school, toen ze naar 
voren liep). De vloer is verder donker. Ze stopt, 
maar hel geluid van haar voetslappen gaal door, 
verdwijnt. Hel is erg donker. Hel getuid van een 
tram, die buiten passeert. Ze zoekt lucifers in de 
zak van haar colbert. Ze steekt een lucifer aan. 
(Iedere keer, wanneer ze een lucifer opsteekt, 
valt er licht op haar, van rechts. Terwijl de 
lucifer uitdooft, blijft het licht van rechts aan. 
Door dit proces wordI haar schaduw steeds 
sterker geprojekleerd op de witte muur, links van 
haar.) De wille muur naast haar, is onmetelijk , 
hoog. Ze kijkt naar de hoge witte muur. De 
lucifer brandt haai- vingers. Ze laat de lucifer 
vallen op de witte ballet vloer. Ze steek! de 
tweede lucifer aan. Ze klopt mei haar hand op de 
witte oppervlakte van de muur, om le voelen 
waar hij van gemaakt is. Ze gooit de uitgedoofde 
lucifer op de halletvloer. Derde lucifer aan. Ze 
kijkI rond in de diepe donkere ruimte. Ze gooit 
de uitgedoofde lucifer op de halletvloer. Vierde 
lucifer: ze ziel de contouren van haar schaduw 
op de muur. Vijfde lucifer: ze ziet haar schaduw 
op de muur. Zesde lucifer: ze bewondert haar 
silhouet op de muur. Het geluid van een 
zaagmachine zet zacht in. Zevende lucifer: ze 
luistert naar het geluid. Iemand werkt, ver weg. 
De achtste lucifer: ze luistert. De negende 
lucifer. De tiende lucifer: ze maakt een pose, 
alsof ze gaat zingen of dansen. (De geluiden van 
machines klinken ver weg. Een compressor, een 
hamer, die valt.) De elfde lucifer: ze corrigeert 
haar pose door middel van haar schaduw. De 
twaalfde lucifer: ze voelt zich mooi. De dertiende 
lucifer: ze maakt haar pose groter. Ze voelt zich 

mooi in hei licht, dal sterker wordt. De 
veertiende lucifer: nu is ze klaar om iels uil Ie 
voeren. De vijftiende lucij'er. De zestiende lucifer: 
ze stopt de lucij'er in haar mond. Ze adem! diep. 
Ze opent haar mond en exhaleert de rook. (Hel 
geluid van een hamer. Iemand timmert. In de 
nabijheid.) De zeventiende lucifer: ze wil 
vuurspuwen. Ze stopt de lucifer in haar mond en 
blaast de rook hoog in de lucht. (Het geluid van 
stukjes hout. die vallen.) 
Ze zit op haar hurken en haastig ruimt ze de 
uitgedoofde lucifers van de vloer. (Hel getuid van 
hel bonken van een emmer). Ze kijkt naar rechts, 
waar hel licht vandaan komt. Ze staal op, en 
neemt haar pose zonder de lichtbron uit hei oog 
te verliezen. Ze zingt voorzichtig de eerste tekst 
van een belgisch liedje, zonder een enkele 
beweging) : 

Ne joenge en e maske... 
(Ze beweegt haar handen) 
Die liepen in de wei 
Dien avond was 't zoe doenker 
Goe voer een vrijerij 
Mar, oei der stond ne mestho'ép 
Doar zakte hij just in 
Kwam vuil en stinkend boven 
En zij riep : lieveling. 
Refrein ; 
O, wa zijde gij schoen (2x) 
Dat heb ik in jaren nie gezien 
Zoe schoen, zoe schoen 
O, wa zijde gij schoen (2x) 
Dat heb ik in jaren nie gezien 
zoe schoen, zoe schoen. 
Een vrouw van tachtig jaren 
Die dee een schoënheidskuur 
Ze wou lieur jeugd bewooren 
't Was pijnlijk maar nie duur 
Ze legde wa plissikes in heur 
verroempeld vel 
Ons bomma leek wel twintig 
En bompa brulde snel : 

Refrein : 
(Het geluid van de voetstappen van iemand, die 
nadert, mengt zich met haar liedje. Het geluid 
van een deur, die open en dicht gaal.) Ze zingt 
door. Net alsof een groot publiek zich achter de 
verblindende lichtbron bevindt. Ze doet alsof ze 
een oorverdovend applaus omvangt van het voor 
haar onzichtbare publiek. Ze zendt hen kussen 
met haar handen. Ze spreekt tol hen, niet kleine 
kokette bewegingen. 
Zij Mijn onderbroek zit heerlijk gespannen. Ik 
zing vanuit mijn onderbuik. Ik pers mijn aars 
dicht en zet alle kracht naar voren, naar jullie. 
Mijn stem klinkt als dynamiet, ik kan op jullie 
pissen. Welkom, dames en heren, ik stel jullie 
voor: de meest sexy wijven en kerels die jullie 
je maar kunnen voorstellen, hier achter mij, 
twaalf in getal, goed getraind, goed in 't vlees, 
hoge hakken, strakke nylons. 
Maar ik sta ervoor. Hoed, zwart, jacquet, 
overhemd, strakke broek. Zie je m'n 
bovenbenen? Man of vrouw? Heb ik de baard 
in de keel? Heb ik borsten? 
Intrigeer ik ? 
J a ! Kijk dan, geniet dan. Ik sta boven. Mijn 
zweet is vers. Mijn lijf echt. Ik kleed me uit, 
gooi mijn kleren in jullie blotebillengezichten. 
Ik tapdans op jullie koppen. Ik offreer een 
sigaar met mijn kont. Fantastisch! Stop. Dank 
U. U was een geweldig publiek. 
(Als een tragische, pathetische, grote aktrice 
verlaat ze de speelvloer. Black out. Tegenover 
ons, ver it cg, verschijnt, als een fata morgana, 
een grote tribune. Op deze tribune staal ze. In 
spiegelbeeld. (Een ondefinieerbaar geluid.) Ze 
verlaat deze tribune via een napje terwijl achter 
haar het beeld van de tribune uitdooft. (Ergens 
klinkt de stem van een bhoeddislische monnik die 
zijn god roept.) Ze loopt standvastig. Ze doet een 
paar zwartlederen handschoenen aan. Het licht 
van rechts is versterkt op haar: haar schaduw op 
de muur is versterkt. Ze loopt heen en weer, 
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