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 De  Foods 
  Jeugdtoneel 

  Frans Busschots 

 

 

Dit toneelstuk is geschreven voor de jeugd  en speelt zich gedeeltelijk af in Afrika, op het  

Kleine fictieve eiland Fumare. De nationale kleuren van Fumare zijn licht blauw en licht  

groen. 

Het Voedselprobleem in de wereld komt hier ruim aan bod.  

Alle spelers kunnen jonge mensen zijn, al mogen ook, voor sommige rollen, volwassenen  

gevraagd worden. Maar dit is niet noodzakelijk. 

Het doelpubliek is jongeren vanaf 10 jaar en ouderen. 

 

Als decor worden zetstukken genomen. Het aantal decorelementen wordt best beperkt. Enkele  

zetstukken links, achter en rechts. De openingen tussen de zetstukken fungeren als deuren  

Men kan die openingen maken waar men wilt. Voor het decor (scène 1, 2, 3, ) kan men op de  

zetstukken bijvoorbeeld grote foto’s hangen (op panelen ) zodanig dat ze makkelijk kunnen 

verwijderd worden. Of decorelementen die aan het eiland doen denken. 

Voor scène 4 enz. kan men de zetstukken vrijmaken van de tropische elementen en enkele  

Reclameteksten bevestigen. Voor het decor van het ziekenhuis kan men dan weer andere  

elementen aanbrengen. Deuren zijn echt niet nodig. 

 

Personages: 

9 jongens/mannen 

12 meisjes/vrouwen 

 

 

Mannen: 

Polo, het opperhoofd, 35 jaar.  

Shakir, 13 jaar, zoon van opperhoofd 

Jamar, 14 jaar, gedienstig 

Rudo, 14 jaar 

Tau, 13 jaar, een beetje naïef 

Orchi, 13 jaar 

Pater Herman Vermeulen, 55 jaar 

Luc Vermeulen, 30 jaar kozijn van Herman. Directeur van Foods Belgium. In de volksmond  

De Foods. 

Dirk, jaar, chef-bakker bij De  Foods 

  

Vrouwen: 

Adia, danseres, 13 jaar 

Damisi, danseres 13 jaar 

Ifi, danseres 13 jaar 

Makana, danseres 13 jaar, dochter van opperhoofd 

Kiho, jonge vrouw, 14 jaar 

Deka, jonge vrouw, 14 jaar 

Ilse Vercammen, 30 jaar, echtgenote van Luc Vermeulen 

Anja, 30 jaar, secretaresse van Luc Vermeulen (De Foods) 

Cindy, 30 jaar, bedrijfsdokter bij De Foods 

Lita, 10 jaar, de dochter van een broer van Luc 
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Inge, 25 jaar, verpleegster in psychiatrische instelling 

Tanja, 16 jaar, vriendin van Tau 

 

SCENE  EEN 

 

Op het  Afrikaans eiland Fumare, gelegen ter hoogte van Kenia in de Indische Oceaan. De  

naam komt voort van de vroegere productie van tabak. Nu wordt er meer rijst en thee  

geproduceerd. 

Nacht, tegen de morgen aan. Ochtendnevel. Een verlaten strand.  

Het verre geluid van een motorboot met buitenboordmotor. Aanzwellend geluid. Boot die  

aanlegt. (de boot kan gemaakt worden van panelen en het geheel kan op onzichtbare wielen  

gemonteerd worden. De boot kan als nummer FUMARE 1  dragen. 

Stil, alleen wat gedempte stemmen. Vijf  personen worden zichtbaar.  

 

Polo (de oudste,  het opperhoofd van het eilandje, stapt uit de boot, zelfvoldaan) Prima! 

 

Jamar En nu? Wat doen we nu, chef? 

  

Rudo (is ook uit de boot gestapt) Hem opeten, zeker. Wel een dorre knar, maar zeker 

eetbaar. Het zijn de sausjes die het doen. 

 

Polo Klep dicht Rudo. We hebben met jou al last genoeg gehad. 

 

Rudo Ik heb honger chef. 

 

Polo Dat is geen reden om voor dwarsligger te spelen. 

 

Rudo Ik, … 

 

Polo Zwijgen. En jij ook, Jamar! 

 

Iedereen stapt nu uit het bootje. 

 

Polo En nu? Slaapkoppen! Vooruit terug in de boot. Uitladen. 

 

Iedereen, behalve Polo, terug in het bootje. 

 

Tau (onderzoekt pak met daarin gewikkeld  pater Herman Vermeulen, die men ontvoerd 

heeft) Hij leeft nog, chef. (nadenkend) Sterke kerel. 

 

Polo (overtuigd, zonder nadenken) Natuurlijk. Dat was toch de bedoeling. 

 

Rudo Wat zou hij graag eten? 

 

Polo Zwijg. Leg hem maar op het strand. 

 

Ochi Ik dacht dat blanken allemaal een (toont) dikke pens hadden. Zo een mager 

manneke. Je hebt hem toch niet om het lage gewicht gekocht, chef? 

 

Polo Neerleggen op het strand. 
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Met vereende krachten legt men de pater op het strand. De pater is in een soort deken  

gewikkeld en dat deken is dan door koorden rond het lichaam van de pater gedaan. Zijn hoofd  

is bijna niet zichtbaar. 

 

Polo Vooruit, maak hem vrij. 

 

Jamar Wat bedoel je, chef? 

 

Polo Dat ik jouw hoofd tegen de schroef van de motor zal duwen. 

 

Jamar Niet zo vlug van stapel lopen, chef. (begint met de koorden los te maken, anderen 

helpen) Slaapt hij of is er iets aan de hand? 

 

Polo Hij droomt van jou, lummel! (Polo bekijkt de pater die nog verdoofd is) Een emmer 

water. 

 

Rudo Niet doen, chef. Hij komt vanzelf wel bij. 

 

Polo Water, verdomme. 

 

Ochi neemt emmer uit de boot en vult die met water en wil die emmer op het hoofd van de  

pater leegkappen. De anderen verwijderen het deken en de koorden en leggen alles in de boot. 

 

Tau Gaan we nog op strooptocht, chef? Ik heb nog een lege vissersboot zien 

ronddobberen. Je weet maar nooit. 

 

Polo We gaan jou ergens tussen twee golven offeren. Je bent zo meteen onzichtbaar. (op 

het moment dat Ochi de emmer water over het hoofd van de pater wil kappen) Stop, 

zie je dan niet dat hij wakker aan het worden is? 

 

Ochi (stopt met zijn beweging) Ze zeggen dat het misschien lang kan duren.  (wijst naar 

zijn emmer) Ja of neen. 

 

Polo doet met handgebaar dat Ochi de emmer maar terug moet ledigen en in de boot leggen. 

 

Jamar En nu hebben wij ook eens een pater op  ons eiland. 

 

Rudo Als hij maar niet te veel eet. Lekkere dingen zijn hier schaars. 

 

Pater (wat afwezig) Waar ben ik? (schudt met zijn hoofd, doet enkele pogingen om recht 

te komen en dat lukt hem ook) 

 

Rudo Op een eiland waar menseneters wonen.  

 

Jamar Vrees niets. Wij zijn alleen beschikbaar voor hapklare brokken.  

 

Ochi En met een zacht sausje. 

 

Pater komt meer recht, kijkt rond. Herkent Polo, beetje bij beetje. 
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Pater Jij. Jij bent Polo. Is het niet? Hoe ben ik hier gekomen? Ik was naar de tv aan het 

kijken en meer herinner ik mij niet. 

 

Rudo Blijkbaar wilde je een boottochtje maken en dan kom je bijna automatisch hier 

terecht. Een prachtig strand… (met grote gebaren) 

 

Pater Ik begrijp er niets van. 

 

Rudo Begrijpen en begrijpen is twee. 

 

Polo Wij hebben je ontvoerd. Gewoon een doekje onder de neus en je wilde meteen 

varen. 

 

Pater Zo, gewoon ontvoerd. 

 

Ochi Ontvoerd. 

 

Polo En we brengen je terug. Als je doet wat ik je zeg. 

 

Pater Ontvoerd? Waarvoor? Waarom kon je geen toestemming vragen? Ik ben toch 

beschikbaar om met iedereen te praten? 

 

Polo Mijn enige zoon is ziek. 

 

Orchi Héél erg ziek.  

 

Rudo En onze medicijnman is al een tijdje naar de eeuwige jachtvelden vertrokken en wil 

maar niet terugkomen. Daarom. 

 

Pater (onbegrijpend) Ja, en dan? Als missionaris, … 

 

Polo Je bent veel te bescheiden. Men vertelt dat jij alle mensen kunt genezen. 

 

Pater Men vertelt…Er zijn verpleegsters in de missiepost en voor erge gevallen komt er 

soms een helikopter en zijn er echte dokters en chirurgen nodig. 

 

Polo Jouw god moet mijn zoon genezen. Anders is hij geen goede god. 

 

Pater Soms gaan mensen gewoon dood. Het leven is nu eenmaal zo. Geboren worden en 

sterven. En jouw zoon… 

 

Polo Jij kunt ook sterven. Maar als je wilt blijven leven, dan zult je moeten doen wat ik 

je zeg. 

 

Pater Dit is een misverstand. Jullie maakten misbruik van mijn goedheid. Wat hebben 

jullie met de bewakers van de missiepost gedaan? Met George en Louis. Twee 

trouwe dienaren. 
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Polo Mijn zoon is alles wat ik heb. Hij moet later mijn opvolger worden. Gebruik al je 

talenten en vergeet vooral niet de hulp van jouw god in te roepen. Hij zal je niet in 

de steek laten. 

 

Pater Neen. Contacteer dokters in een ander eiland. Je hebt zeker relaties genoeg. Jullie 

hebben altijd met kwakzalvers gewerkt en de dokters geweerd en nu je eigen zoon 

ziek is… 

 

Polo (dreigend naar pater toe) Je zult mijn zoon genezen. Je zult! 

 

Pater Maar ik ben geen dokter.  

 

Polo Ik heb vernomen dat jij vroeger bij een oom of hoe je zo iets noemt, gewerkt hebt. 

In een apotheek. In jouw familie zijn er immers geleerden genoeg. 

 

Pater Ik kan niet. (kijkt naar omhoog) Wat moet ik doen. 

 

Polo Net voordat Christus doodging keek hij ook naar omhoog. Het zal je lukken,  padre. 

 

Pater (wanhopig) En als het niet lukt? 

 

 

Polo Jij moet mijn zoon redden. Dan brengen wij je terug naar je missiepost. Wij hebben 

je tv uitgezet, nadat we je ingepakt hadden. Besparing van energie, weet je. 

 

Pater Wat zal men in de missiepost zeggen? Men zal mij zoeken. Misschien wel met het 

leger. Als men jullie op het spoor komt, dan is het zeker geen groot feest. 

 

Polo Om één padre? Er sterven hier regelmatig mensen die nog zo graag een tijdje 

wilden leven. Voedsel is hier soms moeilijk te krijgen. 

 

Pater Jullie kijken te veel naar de ondergaande zon. ’s Morgens moeten jullie naar de zon 

kijken. Wanneer ze groter en warmer wordt. Ideaal om te werken, voedsel te 

produceren. Met wat inzet en de juiste technieken… 

 

Polo Mijn zoon. 

 

Pater Kun je hem naar hier brengen? Misschien kunnen jullie mij dan meteen terug naar 

de missiepost sturen. Ik denk maar aan de praktische dingen, weet je. 

 

Polo doet aan Rudo, Jamar, Tau en Ochi teken dat ze zijn zoon moeten gaan halen. De pater  

staat recht kijkt rond. 

 

Pater Ik hoop maar dat je nooit spijt zult krijgen van deze ontvoering. 

 

Polo Als mijn zoon maar … (hij draait zich om en ziet Rudo, Jamar, Tau en Ochi die met 

een draagbaar de zieke zoon Shakir van Polo opbrengen en de draagbaar 

neerleggen.) 

 

Pater naar draagbaar toe, kijkt zeer aandachtig naar  de patiënt. 
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Polo En? 

 

Pater Héél erg ziek.  

 

Polo En? 

 

Pater En wat? 

 

Polo Kun je hem genezen? 

 

Pater (bukt zich, onderzoekt Shakir, ook de 4 jongens komen met meer belangstelling 

kijken. ) Misschien. Hebben jullie geneesmiddelen? (kijkt naar Polo) 

 

Polo Onze medicijnman was daar zo niet voor. Alles uit de natuur en niets anders, vond 

hij. 

 

Rudo Wij hebben wel wat verzameld.  (Toont enkele doosje medicijnen die hij 

tevoorschijn tovert. De pater bekijkt de doosjes) 

 

Pater Heel de missiepost. 

 

Jamar (toont ook enkele doosjes, pater bekijkt, schudt met hoofd) 

 

Ochi (toont enkele doosjes die hij uit zijn broekzakken tovert) En deze? 

 

De pater bekijkt de doosjes, schudt het hoofd. 

 

Polo Onze medicijnman had geen doosjes nodig. 

 

Pater Hij kon misschien niet lezen. Die lettertjes zijn nogal klein. 

 

Tau Ik zal de goede doosjes wel hebben. (toont enkele doosjes met medicijnen, pater 

schudt met hoofd.) 

 

Polo Misschien van twee doosjes een mengeling maken. Een beetje creatief zijn, padre. 

 

Pater (bekijkt opnieuw alle doosjes. Neemt doosje van Ochi en opent het.) Een glaasje 

water. 

 

Polo Ochi! (Hij loopt naar de boot neemt een soort papieren bekertje en loopt er mee 

naar de waterlijn en schept water uit de oceaan. Naar de pater toe.) 

 

Pater Is dat wel proper?  

 

Ochi Oceaanvers. Eventuele kleine beestjes worden altijd door grote beestjes opgegeten. 

En ik zie geen walvis in dit potteke. 

 

Polo Vooruit, padre! 
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Pater neemt een tweetal pilletjes uit doosje, neemt een stokje en roert totdat de pilletjes opge- 

lost zijn. Men neemt het hoofd van Shakir vast en hij drinkt bekertje leeg. Hij verslikt zich.  

 

Polo En? Moet je geen gebedje bidden? 

 

Pater Hij blijft leven.  

 

Polo Zal hij genezen? (Polo streelt zijn zoon, tranen rollen over zijn gezicht) 

 

Pater Ik hoop het. Hij is nog jong en … 

 

Polo We houden je hier enkele dagen beschikbaar. (hij geeft teken dat men de draagbaar 

weg mag doen. Iedereen steekt ook de doosjes medicijnen terug in zijn 

broekzakken. Men draagt Shakir weg.) 

 

Pater Ik verzet mij. Dit is niet eerlijk. Ik moest nu… 

 

Polo Voor een padre is het niet belangrijk waar hij is, alleen wat hij doet is belangrijk. Ik 

zal je rondleiden op ons eiland. Jouw goede god zal veel begrip hebben. Wij zijn 

maar eenvoudige mensen. 

 

Pater Vroeger waren jullie eenvoudige mensen. Jouw vader heeft dit eiland 

gemoderniseerd. Met de winst van de verkoop van tabak. Later met rijst en thee. 

 

Polo Mijn vader was een geweldig man. Hij leerde veel van de blanken. Maar wij blijven 

eenvoudige mensen. 

 

Pater En als ik wil vluchten? 

 

Polo Zwemmen? Neen. En mijn boot is niet vrij. Blijf gerust enkele dagen op mijn 

kosten. Ik zal je verwennen. 

 

Pater Lucht inbegrepen? 

 

Polo Spot niet met mij! 

 

Pater Jouw vader was eerlijk. Met hem kon ik onderhandelen. 

 

Polo Ik ben ook eerlijk, maar dan op mijn manier. 

 

Pater Kon ik de missiepost maar verwittigen… 

 

Polo Dat kan. 

 

Pater Hoe? 

 

Polo Door de lucht. (geeft GSM aan pater) 

 

Pater Jullie hebben draadloze telefoon? 
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Polo Mijn vader heeft voor veel moderne zaken gezorgd. GSM is er zo eentje van. Bel 

gerust maar. Je mag ook zeggen dat je hier vastzit. En zonder eten. Men mag altijd 

iets extra lekker brengen. Kalkoen is echt lekker. Het bijpassend sausje zullen wij 

wel opwarmen. 

 

Pater vormt een nummer, Polo gaat naar de waterlijn (rug naar het publiek.) 

 

Pater (blij) Het lukt. 

 

Polo Doe maar rustig. 

 

Einde scène één 
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SCÈNE TWEE 

 

Enkele weken later 

Pater ligt in tennisuitrusting op een strandstoel. Geniet.  

 

Polo (op, eveneens in tennisuitrusting, kijkt toe naar de pater) Wat kan jouw god toch 

goed zijn, is het niet? Veel zon, weinig inspanningen en rustig genieten. 

 

Pater antwoordt niet. Polo kijkt naar de pater, die schijnbaar slaapt. 

 

Polo (roept) Ochi ! Ochi (geen reactie) Ochi, luierik, lamzak, nietsnut, euh… Ochi! 

 

Ochi (traag op, kijkt met een slaapgezicht naar Polo) Wat nu weer? 

 

Polo Hela, manneke! Slaap als het donker is. Een emmer water voor de padre! 

 

Ochi (komt dichter bij de strandzetel staan) Heeft de padre dorst? 

 

Polo Water heb ik gezegd. Moet jij nu ook al verstandige praat verkopen? Water is 

water. 

 

Ochi Ik moet toch weten waarvoor die emmer moet dienen? Als het voor te drinken is 

moet ik wat verder van het strand scheppen. 

 

Polo Gewoon nat water.  Verdomme (de pater schrikt en heft even zijn hoofd, dan hoofd 

terug neer, doet alsof hij slaapt.) 

 

Ochi  (schrikt ook, spoedt zich naar de waterlijn op het strand, hij draait zich om, doet een 

tweetal stappen terug, wijst naar de broek van Polo) Chef, je broek staat open.  

 

Polo Water, heb ik gezegd. Vooruit. (kijkt naar broek,  draait zich om, doet die volledig 

dicht) 

 

Ochi Die padre doet niets anders dan slapen en ik… (schept water uit de oceaan, met 

emmer naar padre toe) En nu? 

 

Polo Alles over zijn hoofd. In een keer. Pas op dat zijn tenniskleding niet nat wordt. Ik 

moet nog een wedstrijdje met hem spelen. 

 

Op het moment waarop Ochi met zijn emmer zwaait heft de pater zijn hoofd. 

 

Pater Wat gebeurt er hier? 

 

Ochi kan nog net zijn zwaaiende emmer tegen houden. Toch komt er een klein gedeelte water 

over de pater zijn hoofd. 

 

Ochi Sorry, padre. 

 

Pater Niets, jongen. Niets. (recht) Nu ben ik ineens wakker. 
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Polo Kom, (tot de pater) Ik zal je meteen afdrogen. Met het tennissen. (vriendschappelijk 

samen af, Ochi blijft staan met zijn emmer) 

 

Ochi Hier sta ik nu! 

 

Tau (even zijn hoofd zichtbaar) Water draag je naar de zee, stommerik. (hoofd terug 

weg) 

 

Ochi Ben je gek? (kijkt rond en kiepert de emmer over zijn hoofd, geniet van het frisse 

water, af) 

 

Vier jonge meisjes in danskleding op, ze bereiden zich voor op een dansoefening. Men  

verwacht vandaag belangrijk bezoek op het eiland. Ze zetten een radio/cd-speler op en een  

Afrikaans deuntje  weerklinkt. Ze doen enkele danspasjes. Adia, Damisi,Ife en Makana  

dansen een dansje. Zeer ritmisch, met veel gebaren. Zij gebruiken het ganse podium. 

Dimisi leidt de dansoefening. 

Ochi op met enkele planten en bloemen en ander versierwerk. Ook Tau heeft wat  

versiermateriaal bij. Tau en Ochi ieder met een grote plant voor zich uit, dansen op de maat  

van de muziek. Zij parodiëren de dansende meisjes. Eigenlijk willen zij een beetje spotten met  

de 4 danseressen. 

 

Ochi Wat een schuchtere poging. Was dat dansen? 

 

Adia Kunst, sukkel. (doet enkele danspasjes, lacht Ochi uit) 

 

Damisi (naar Ochi toe) Wat is er met jouw hoofd gebeurd?  

 

Ochi Gezwommen, dromertje. Gewoon gezwommen. En het water  is nog altijd nat, in 

deze tijd van het jaar. 

 

Damisi En daar is alleen je hoofd van natgeworden? 

 

Ochi Ja, in mijn geval wel. En wat gaat dit jou aan? Niets. Misschien is het ook zweet. 

Van als geitjes rond te huppelen word je niet nat. Zweten is alleen voor wie 

inspanningen levert. 

 

Damisi Ik heb eens in mijn blootje gezwommen. Minder wrijving dan met een soort pyjama 

aan. Je moet er wel wat model voor hebben. 

 

Tau Jij hebt het model van de kromme poten.  

 

Damisi En jij, jij, … een eend zonder poten.  

 

Ochi (tot Tau) Kom, assistent. Neerzetten en wegwezen. (ze zetten de bloemen en 

planten neer, doen een paar passen richting af) Ik heb een sportmodel. Willen jullie 

mijn  bloot bovenlijf eens zien?( doet alsof hij zijn T-shirt wil omhoog doen) 

Gevlochten spieren met gebruinde huid.  

 

Damisi (naar Ochi toe, heft zijn shirt omhoog en kijkt naar zijn huid) De pels van een 

uitgedroogde mummie. Wie loopt nu met zoiets rond?  
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Ochi Jaloers? Ik ben een echte mens. Een man in alle aspecten. (toont bovenlijf) Een 

blok spieren en  twee kilo verstand. 

 

Damisi Een hele bovenkamer, leeg als grote emmer met een gat in de bodem. 

 

Ochi Stik. Naar de duivel met die jonge kleuters. 

 

Damisi Maak dat jullie wegkomen. (neemt een pot met bloemen vast en doet alsof ze ermee 

wil gooien, Ochi en Tau maken dat ze weg zijn.) 

 

Ochi (off) Vrouwen! 

 

De vier danseressen repeteren verder met hun dansje. Het is Damisi die de leiding heeft 

   (geluidsterkte radio, dirigeren danspasjes, …) 

 

Damisi  Stop, het is wel genoeg. Ik voel mijn knieën niet meer. 

 

Ife Waarvoor doen we al die moeite? Wie komt er op bezoek?  

 

Damisi Bezoek? Ja, nu je het zegt. Het heeft iets met de padre te maken. Meer weet ik niet. 

 

Ife Jouw papa is toch het opperhoofd? 

 

Damisi Thuis is hij maar een gewone mee-eter. Mama is de chef. Vroeger kon hij uren 

vertellen voordat we aan de soep konden beginnen. Als ze koud was maakte mama 

zich gewoonlijk kwaad. 

 

Ife Jouw papa lust misschien geen warme soep? 

 

De danseressen brengen nog wat versiering aan, plaatsen de bloemen en planten op de juiste  

plaats. Kijken rond. Af. 

 

Jamar (en Rudo op, ze drinken van busje cola) Familie van de padre.  

 

Rudo Geen school, sukkel.  

 

Jamar Vandaag ging ik echt graag naar de school gaan. Vandaag zou ik Algemene 

Vorming gekregen hebben, 4 uren. 

 

Rudo Van die dunne griet? 

 

Jamar Ja, van die vogelverschrikker. Ze wordt door iedereen gepest en ze snapt het nog 

altijd niet. Ze doet altijd maar door. (maakt gebaren van iemand die op een bord 

schrijft.) 

 

Rudo Ze is cool, boy! Als ik niet zo graag pestte, ja, ik mag haar wel. 

 

Jamar Een beetje meer vorm en model in de  huid, symmetrisch. (maakt gebaren) 
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Polo (off in gesprek met de pater) Terecht maakte ik me kwaad. Jij kunt niet tennissen. 

(beiden op, ziet Jamar en Rudo staan) Wat doen jullie hier? En is dat feestkledij? 

 

Jamar We waren gewoon aan het bijpraten. 

 

Polo Zeveren dus. Jullie praten in de klas en hier noem ik dat zeveren. (naar het tweetal 

toe) Vooruit maak dat jullie netjes gekleed zijn. (beiden met tegenzin af) 

 

Pater zet zich in zetel. 

 

Polo En jij, padre, wat doe jij aan? Het zijn tenslotte ook jouw gasten? 

 

Pater (recht) Raar, maar ik denk dat ik ze niet meer zal herkennen.  

 

Polo En dan? Jij moet je deftig kleden. Misschien komt er wel een bisschop mee. Sinds 

jij hier bent weten ze dat wij gastvrij zijn. Gratis eten en drinken. 

 

Pater En als je eens rustig wilt nadenken is er altijd een emmer water beschikbaar. 

 

Polo Pater, hang nu niet de ambetanterik uit. Jij bent hier als in de hemel. Als een god in 

onze hemel.  

 

Pater Ik denk dat er meer goden zijn dan hemels. 

 

Polo Dat is dan prima. Zo kunnen ze kaartspelen. Zeg, padre, wees nu eens vriendelijk. 

 

Pater Ik snap nog altijd niet waarom jij mijn familie hebt laten komen. Zij hadden een 

beeld van hun oom in de Congo en nu… 

 

Polo Ze dachten dat je hier als een heilige leefde en nu moeten ze vaststellen dat je maar 

een gewone mens bent. Geen heilige met een kroontje die de hele dag geknield zit 

te bidden.  

 

Pater (lacht) Zo achterlijk zullen ze zeker niet zijn. Mijn broer vloekte vroeger 

regelmatig. 

 

Polo Als hij zich verveelde.  

 

Pater Anders ook. En ik durfde dat vroeger ook eens doen. Zo nu en dan.  

 

Polo Als jij je verveelde. 

 

Pater Als ik aan het sporten was en mijn adem kwam niet vlug genoeg. 

 

Polo Dat heb je met mannen die ouder zijn dan hun tanden. 

 

Pater Wat komen ze hier doen? 

 

Polo Wie? 
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Pater Die familie van mij. 

 

Polo Wat komen toeristen  hier doen? 

 

Pater Zwemmen en zo… 

 

Polo Zij komen ook voor iets anders, alleen: ze weten het nog niet. 

 

Pater Doe nu niet zo geheimzinnig. 

 

Polo Moet ik nu alles vertellen wat ik denk? Ze wilden eens op ons eiland komen. 

Gewoon. En de rest zien we dan wel. 

 

Het verre geluid van een buitenboordmotor. 

Jamar en Rudo op. Luisteren aandachtig.  

 

Jamar (nadat hij nog eens goed geluisterd heeft, luid) Ze komen.  

 

Rudo Wat? 

 

Jamar Wat? 

 

Rudo Ze komen!  

 

Geluid wordt steeds sterker, Jamar even af en terug op met trompet, wanneer de boot in zicht 

komt en gaat aanleggen, geeft Polo een teken aan Jamar die meteen een liedje speelt op zijn 

trompet, terwijl de boot aanlegt. De danseressen (Adia, Damisi, Ife, Makana) zijn opgekomen  

en stellen zich op, afwachtend. Ook het opperhoofd en de pater stellen zich op een lijn op,  

kijkend naar de boot.  

Wanneer de boot aangelegd is en men klaar is om aan land te gaan, is het liedje van Jamar  

gespeeld. Kiho en Deka zijn met de boot meegekomen en zorgen er voor dat er aangemeerd  

wordt. Zij springen aan land en helpen Luc en Ilse aan land. Luc is net als zijn vrouw 

eenvoudig gekleed. Luc knielt en kust de grond. 

 

Luc (met armen omhoog, een beetje theatraal) O, land van mijn voorvaderen. Land van 

hoop en liefde. Ik groet je. Dit rode zand van Afrika is de bodem van alle leven. 

 

Kiho Chef, we moeten dringend een nieuwe boot hebben. Dit stukje brandhoud  blijft 

niet lang meer drijven. 

 

Polo Zorg maar voor onze gasten. 

 

Kiho Er zitten gaten in de bodem. 

 

Polo Ben je bang van een beetje water? Je kunt toch zwemmen. 

 

Ilse Wat een prachtig eiland. 

 

Luc (kijkt naar de 4 danseressen) En wat voor mooie meisjes! 
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Vernietigende blik van Ilse in de richting van Luc. 

De danseresjes dansen een dansje.  

Polo naar de gasten toe die in de buurt van de boot zijn blijven staan. Begroet de twee gasten. 

 

Polo Welkom op ons eiland. (geeft Ilse en Luc een hand) 

 

Pater (naar de twee toe) Dag Ilse en Luc. (begroeting) Hartelijk welkom. (kijkt naar de 

twee) Wat zijn jullie veranderd. Had ik vroeger geen foto’s van jullie gezien, ik had 

jullie niet herkend. Een prachtig koppel. 

 

Luc Nonkeltje, loop jij hier altijd zo rond? 

 

Ilse (steekt hoofd vooruit) Bij ons wordt er gekust. 

 

Polo kust Ilse. 

 

Ilse Je kunt het. Blijven doen. 

 

Polo Ik wil straks nog wel eens oefenen. 

 

Pater Sorry, Luc. Je bent eigenlijk een beetje te vroeg. Ik was net aan het bekomen van 

een spannende tennismatch.  

 

Ilse Voor mij geen bezwaar. Zelfs sexy, vind ik. Normaal vind ik een sportief broekje 

voor oudere mannen een beetje onverstandig, maar voor nonkeltje pater is dit de 

gepaste outfit. Ja, echt sexy. 

 

Luc Wat heb jij met je sexy? Hou je eens deftig.  

 

Polo doet teken aan Jamar en Rudo. Ze gaan even af en komen op met de geschenken. Jamar 

geeft een grote pijp aan Ilse. Kan gerust een héél grote pijp zijn. 

 

Jamar Alstublieft, mevrouw. 

 

Ilse (bekijkt de pijp, een beetje wanhopig) Wat moet ik met zo een groot geschenk? 

 

Rudo (geeft een ruiker lokale bloemen aan Luc) Alstublieft. Welkom. 

 

Polo (tot Ilse en Luc) Het is een oude gewoonte. Vroeger, héél lang geleden, was dit 

eiland gekend als het tabakseiland. De vrouwen rookten er meer dan de mannen. 

Die hadden geen tijd en moesten werken. Ook in Vlaanderen werd onze tabak 

verwerkt. En omdat we jou ook iets passends wilden geven: historisch geschenk. 

Meer moet dat toch niet zijn? 

 

Ilse Ik dacht al dat ik de vredespijp moest roken.  

 

Luc (kijkt naar de danseressen) Deze meisjes zijn netjes gekleed. 
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Ilse Mijn geschenk kan best als een hamer dienen. (zwaait met de pijp alsof het een 

hamer is. Luc schrikt even, stapje achteruit.) 

 

Luc (Pasje terug naar Ilse, vertrouwelijk) Maar, je zult me verwennen, zo ken ik je. Je 

bent een echt schatje. (zoent Ilse, zij geeft hem een klap terug) 

 

Ilse Het is veel te warm voor dergelijke dingen. 

 

Polo doet teken dat de danseresjes weg mogen. Ze groeten naar Ilse, Luc, de pater en Polo.  

Af. 

 

Ilse (naar pater toe) En mag ik je nu kussen, nonkeltje pater? Het is ook al zo lang 

geleden. (terwijl ze kust) Wat een zachte huid! 

 

Polo (tot Kiho en Deka) Breng dat stuk brandhout naar de haven. 

 

Kiho Ik heb zo een voorgevoel dat we zo ver niet meer kunnen varen. 

 

Deka Echt, chef, het ding is tot op de draad versleten.  

 

Polo Jullie kunnen toch zwemmen. Vooruit.  

 

Deka Ik heb zo een voorgevoel… 

 

Polo Blijf optimistisch, Deka. In het slechtste geval denk je alleen maar aan de motor. 

Die is nog maar enkele jaren oud. Vooruit. 

 

Deka en  Kiho naar de boot, maken de touwen los en willen wegvaren.   

 

Deka (roept tot Jamar) Als we verzuipen vergeet mijn geiten geen eten te geven. 

 

Jamar In het slechtste geval eten we ze allemaal op. 

 

Luc (naar de boot toe) Hé vergeet mijn bagage niet. Stop. Mijn valiezen! 

 

Deka (gooit een valies en die valt op het strand) Dat is een. 

 

Jamar Voorzichtig, mooie meid. 

 

Deka Ik heb geen tijd meer. 

 

Jamar  Ik eet al die bokkige geiten op.  

 

Luc Zachtjes met die bagage. Zeer breekbaar. 

 

Luc wil zijn tweede valies aanpakken, maar Deka kan ze niet houden. Ze valt op lucs voet.  

Hij schreeuwt het uit.  

 

Luc Mijn voeten! 
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Deka Geen potten gebroken. 

 

Jamar Wel geitenpoten. Arme geiten. 

 

Boot weg. Rudo en Jamar zetten de valiezen tegen de planten en bloemen. 

 

Polo Draag alles maar naar de kamer van onze gasten. 

 

Luc Ik zal ze straks wel wegdragen. Ik heb ook een geschenkje mee. 

 

Polo doet teken aan Jamar en Rudo dat zij ook best weggaan. Net voordat ze afgaan roept 

Polo. 

 

Polo 4 frisdrankjes. En als het kan: vandaag nog! 

 

Jamar en Rudo af. 

 

Luc  (omhelst zijn oom) Hier word je zeker honderd jaar, oompje. 

 

Pater Als de dagen maar lang genoeg zijn is het geen probleem. Ik ben blij dat jullie hier 

zijn.  

 

Polo Zet jullie. (men zet zich). 

 

Luc (tot Polo) Je hebt helemaal niets overdreven. Dit is een stukje aards paradijs. 

 

Polo Dit is het aards paradijs. En hier is alles pure natuur. In de hemel zijn het, naar men 

mij gezegd heeft plastieken bloemen omdat men daar niet genoeg water heeft om 

echte bloemen te verzorgen.  

 

Pater Dat zou mij verwonderen. In de hemel hebben de bloemen geen water nodig. Zo 

eenvoudig is het. 

 

Polo Jij kunt het weten.  

 

Luc Ik heb een geschenkje mee. 

 

Polo Laat maar komen.  

 

Jamar op met een grote fles cola en een grote fles limonade. Rudo met een plateau met 4  

Glazen. Zij zetten alles op een tafeltje en gaan af. Polo schenkt voor iedereen in. 

 

Luc En nu mijn geschenk. 

 

Luc stapt naar een valies toe, opent die valies en haalt er een doosje uit, toont dit doosje in de  

richting van Polo.  

 

Luc En dit is nu mijn geschenk. (zet doosje op het tafeltje, drinkt van zijn glaasje) 

Gezondheid! 
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Men drinkt samen. 

 

Pater En wat zit er nu in dat doosje? 

 

Polo Héla, dit is voor mij bestemd. 

 

Pater Zo een geheim voor een stom doosje. Goed. Het gaat me niets aan (wil opstaan en 

weggaan) 

 

Luc Open maar! 

 

Polo (naar doosje toe, opent traag het doosje, schiet in een luide lach, doet doosje toe) 

 

Pater Belachelijk. 

 

Polo Open maar, padre. 

 

Pater (opent het doosje, schiet in een luide lach, doosje toe) 

 

Polo (terwijl hij nog uitbundig lacht, zoent Luc op het voorhoofd) 

 

Pater en Polo lachen luid, Luc lacht ook mee, vrouw van Luc kijkt star voor zich uit. 

 

Belichting langzaam naar uit, terwijl de luide lach nog weerklinkt.  

 

Einde tweede scène 
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DERDE SCÈNE 

De volgende dag, in de vroege morgen. De vier danseresjes (Adia, Damisi, Ife en Makana)  

dansen in een grote kring (met voldoende afstand tussen iedere danseres), Luc staat er op te  

kijken. 

 

Damisi (die de leiding heeft, sleurt Luc mee in de kring. Het is een dansje waarbij vooral 

handen, armen en voeten een rol spelen.  Het is eigenlijk een dans om een verliefde 

te overtuigen. Luc komt zo midden in de kring te staan  en om de beurten komen de 

danseressen naar hem toe en maken hem het hof. Dat ligt Luc wel.) Kom, meisjes, 

nu gaan we er voor. (zij gaat voorop en geeft een kus aan Luc, de anderen doen dit 

na) 

 

Polo (op in joggingskleding, maakt een rondje, kijkt naar Luc) Die jonge westerlingen 

toch! (loopt wat verder, blijkbaar heeft hij al een hele afstand gelopen, doet enkele 

oefeningen, schudt het hoofd en loopt verder. Af.) 

 

Tau en Rudo op. Ze eten ieder een banaan en kijken naar de danseressen en Luc. 

 

Tau Die kleine padre komt hier onze mooie vrouwen afsnoepen. 

 

Rudo Daar is die lange slungel veel te oud voor.  

 

Tau Het schijnt dat liefde soms rare kronkels maakt. 

 

Rudo Ik ben er gerust in. Binnen enkele dagen varen we die vervelende blanken naar het 

vasteland. 

 

Tau Desnoods laten we de boot zinken.  

 

Rudo Niet te ver van het strand. Je weet toch dat we de motor moeten redden. 

 

Tau Damisi schijnt het voor de kleine padre te hebben. 

 

Rudo Neen, slungel. Zij kan alleen goed dansen. Kom. (beiden af) 

 

Ilse (op, kijkt naar haar man) Hela, moet ik niet wat helpen? 

 

Luc (schrikt, uit de cirkel, Damisi wil hem tegenhouden, maar dat lukt niet) Ben je al 

wakker? 

 

Ilse Een beetje te vroeg, zeker?  

 

De danseressen zijn uit hun ritme en houden op met dansen.  

 

Damisi Kom, we gaan naar de waterval. Daar is het niet zo druk. (alle vier de danseressen 

af) 

 

Ilse Kussen die kinderen beter dan ik? 
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Luc Hoe moet ik dat nu weten? Hoelang is het geleden dat jij me nog spontaan gekust 

hebt?  

 

Ilse Moet ik het misschien schriftelijk aanvragen? Je bent nooit beschikbaar. 

 

Luc (neemt een ostentatieve houding aan) Het is deze voormiddag gratis. 

 

Ilse (kust Luc, eerst schuchter dan onstuimig) 

 

Polo (op tijdens het meest onstuimige moment, met luide stem) Gaat het een beetje? 

 

Luc Wij doen onze best. 

 

Ilse Die gele drank, gisteren avond, was een beetje te sterk. 

 

Polo Doe maar verder. Ik kan er van genieten.  

 

Ilse en Luc gaan naast elkaar zitten op een bankje. 

 

Polo Je zo nu en dan eens laten gaan is heerlijk. 

 

Luc Daar valt over te praten.  

 

Polo (tot Luc) Dat jij je door die bokkensprongen van onze danseresjes kunt laten 

bekoren, verwondert me. 

 

Luc Misschien het klimaat. Vooral de temperatuur, vermoed ik. 

 

Polo (kijkt naar Ilse en Luc) Jullie hebben goed geslapen? 

 

Luc Als een baksteen. 

 

Ilse Als een roos. 

 

Polo Mooi. Ik laat een drankje brengen! 

 

Ilse Goed, maar niet meer van dat gele goedje. 

 

Polo Je moest je toch een beetje aanpassen. Je wensen worden vervuld. (naar af, roept) 

Tau! Rudo! (ze laten zich even zien) Breng een pittig fruitsapje! (Tau en Rudo 

samen af) 

 

Luc Hoe wist je dat zij in de buurt waren? 

 

Polo Zij zijn altijd in de buurt. Zij willen altijd alles weten. Het zijn geboren 

luistervinken. 

 

Luc Toch handig ook. 

 

Polo (denkt na; lacht luid) Echt mooi gevonden van jouw cadeau. 
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Luc Je vertelde in de telefoon dat je mij zou vergasten op een van jullie geliefkoosde 

versnaperingen. Daarom dacht ik aan een van onze producten. De Koekkoek. Kent 

veel succes. En omdat je zo gastvrij was, dacht ik aan deze lekkernij. 

 

Polo Zijn die altijd zwart van kleur? 

 

Luc Alleen als ze te veel gebakken zijn. Komt normaal niet voor. Onze ovens zijn 

elektronisch geregeld. 

 

Polo Dus was het een speciale aflevering. 

 

Luc Heel speciaal. Zo zwart en hard laten bakken is niet eenvoudig. Ik dacht toch dat je 

tegen een grapje kon? 

 

Polo Ik heb er van genoten. 

 

Ilse Hoe komt het dat ik dat niet geweten heb? Je zei me dat je een van nieuwste 

producten zou meebrengen als geschenk. Maar zoiets doe je toch niet?! 

 

Polo Troost je! Hij is hier nog niet weg.  

 

Ilse Had ik het geweten ik was thuisgebleven. 

 

Luc En nonkeltje pater dan? 

 

Polo Jullie kunnen straks gerust een robbertje uitvechten. Het is goed voor de liefde.  

 

Tau (en Rudo samen op. Iedereen draagt een dienbord met daarop 2  of 3 glazen fruitsap 

met een schijfje sinaasappelsap, zetten alles op de tafel) In orde zo, chef? 

 

Polo Het is prima, jongens. Blijf in de buurt want ik denk dat ik je nog nodig heb. 

 

Tau en Rudo samen naar af. Net voordat ze afgaan, fluistert Rudo tegen Tau. 

 

Rudo Heb jij dat ook gehoord? Die kleinzoon van de padre wilde onze chef vergeven met 

zwarte koeken. 

 

Tau Padres hebben geen kleinzonen en dat verhaal van die zwarte koek vertel ik je 

straks wel! (sleurt Rudo mee naar af) 

 

Ilse Ziet er lekker uit, alleen ben ik nog een beetje bang. 

 

Polo Wat moet ik dan zeggen van die zwarte Koekkoek? Ik had nu wel meteen door dat 

dit een keurige grap was, maar voor dezelfde prijs zie je vanbinnen helemaal zwart.  

 

Luc Ik wist wel dat jij tegen een grapje kon! 

 

Polo Kom, laten we drinken. 
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Allen drinken. 

 

Polo (tot Luc) Toen jij mij vertelde dat jouw familie allemaal koekjesbakkers zijn, kwam 

ik op een heerlijk idee. 

 

Ilse Dat zou ik wel eens willen weten. Misschien kom ik dan meteen te weten waarom 

een zwarte Koekkoek zo grappig is. 

 

Polo Vertel me eerst even over jouw familie (tot Luc). 

 

Luc Mijn familie? Mijn overovergrootvader had twee zoons. Eentje studeerde voor 

dokter en later werden al zijn afstammelingen voor dokter of apotheker of iets in 

die aard. Er was zo maar een buitenbeentje: iemand werd kolonel bij het leger. Mijn 

vader behoorde tot de afstammelingen van de andere zoon van mijn 

overovergrootvader. Dat zijn allemaal handelaars in voedingswaren geworden of 

het scheelt niet veel. Mijn overgrootvader begon met een snoepwinkeltje, later een 

snoepfabriekske en ik heb nu een uitgebreid bedrijf dat hoofdzakelijk snoepjes en 

tientallen soorten koekjes maakt. De Koekkoek is het bekendste product. Wordt 

verkocht over bijna heel de wereld.  

 

Polo Dan zit jij er warmpjes in. 

 

Luc Ik mag niet klagen. Als ingenieur kan ik altijd mijn kost verdienen in de voeding. 

En zeker omdat ik nog wat bijgestudeerd heb. Wat titeltjes vergaard in mijn jonge 

jaren. Iedereen zo wat zijn verzamelkoorts. (lacht) In Amerika leerde ik mijn vrouw 

kennen. Haar ouders woonden in ons dorp. Het kind was al een jaartje van huis en 

had heimwee. Het schijnt dat ik met de gepaste woorden en handelingen kan 

troosten. Als je oud bent… 

 

Ilse Zo oud ben je toch nog niet? (liefdevol)  

 

Luc Neen, maar ik ervaar het anders wel. Je wordt trager in het denken. Zelfs een kus 

geven duurt langer. Uw hoofd in de juiste richting draaien duurt steeds langer en 

langer. En als je een beetje bijziend bent dan vindt je alleen maar de kaken en nooit 

zo van die ronde lippen.  

 

Polo (tot Ilse) Is dat waar? 

 

Ilse Als hij mij volgende week nog eens kust dan zal ik er speciaal aan denken. 

 

Luc En wat was nu weer die verrassing? 

 

Polo Dat vertel ik je straks wel. (recht naar de zijkant links toe, roept) Tau! (even later is 

Rudo daar) Ik heb toch Tau geroepen? 

 

Rudo Hij is even weg. Ik vervang hem. 

 

Polo kijkt naar de gasten, denkt na, praat stilletjes in Rudo’s oor. Die knikt, af. 

 

Polo Zo van die zwarte koeken, heb je die ook in een andere kleur? 
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Luc Die wij verkopen wel, ja. 

 

Polo En die gratis zijn?  

 

Ilse (opent sacoche en haalt daar een pakje koekjes uit) 

 

Polo (volgt de handelingen van Ilse met aandacht, tot Luc) Dat schijnt kwaliteit te zijn. 

 

Ilse legt de koekjes op de tafel. 

 

Ilse En dat zijn ze dan. De voedzaamste koekjes uit het Westen. We kunnen zo de 

honger uit de wereld bannen. 

 

Luc Ho, mijn lief duifje! Je praat meer dan je zegt. 

 

Polo Ze zijn een beetje voedzaam en je verdient er een fortuin mee. 

 

Luc De verkoop loopt goed in enkele landen en we verdienen er onze kost mee. Maar 

daar houdt het mee op. Er zijn andere fabrikanten die meer koekjes verkopen en 

veel meer verdienen. 

 

Polo Ik zal je helpen. Wij hebben ons geïnformeerd. Jullie bedrijf FOODS BELGIUM 

draait goed maar jullie zouden meer kunnen uitbreiden en voor een beetje toch wat 

honger uit de wereld verbannen. Koekjes met hoog calorisch gehalte en met veel 

vitaminen… 

 

Luc Wij hebben daar vroeger wel eens aan gedacht, maar zo eenvoudig is het niet. 

 

Polo Je hebt gelijk. (naar de koekjes toe) Mag ik er eentje nemen? 

 

Luc Om te proeven of om mij belachelijk te maken? 

 

Polo Alle twee.  

 

Men proeft van de koekjes. 

 

Polo Veel beter dan die zwarte exemplaren. Wel een beetje weinig suiker. 

 

Pater (op, kijkt rond. Naar de tafel toe.) Wat gebeurt hier? 

 

Polo (én Ilse en Luc) Wij eten koekjes. 

 

Polo (terwijl hij met een volle mond de koekjes proeft) Heel eetbaar. En wat denk jij van 

mijn voorstel? 

 

Pater Wat zeg je? 

 

Polo Ik bedoel Luc. 
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Luc Wat moet ik zeggen? Natuurlijk zijn de koekjes lekker, of wat dacht je dat ik zou 

gaan zeggen? Wij hebben jaren aan dit recept gewerkt. De lekkerste koekjes van 

heel de wereld. En vooral: ze hebben een lange bewaardatum. 

 

Pater Ik kom hier ongelegen. 

 

Ilse Natuurlijk niet nonkeltje. (geeft koekje aan pater) Hier proef ook van onze koekjes. 

Het succes van onze firma. 

 

Pater Als die van onze familiefabriek komen zijn ze zeker lekker. Daarom moet ik die 

toch niet proeven.  

 

Ilse Ze zijn lekker. 

 

Rudo op met glas fruitsap, Tau op met schoteltje met koekjes. Fruitsap aan de pater, koekjes  

op de tafel. 

 

Polo (tot Tau en Rudo) Bedankt. (beiden af) 

 

Polo Nu we toch aan het proeven zijn: dit zijn onze koekjes. Heel hoge voedingswaarde. 

Proef maar! 

 

Iedereen proeft behalve de pater. 

 

Pater Ik ken de smaak. Lekker, maar niet te vergelijken met die Belgische koekjes. 

 

Ilse Héérlijk. Alleen: ik weet niet hoe ik die smaak moet definiëren. 

 

Luc Daar valt wel iets mee te doen. (bekijkt koekje) Commercieel  heeft dit gebakje 

echter geen waarde. 

 

Polo Dat betwisten wij niet. Alleen de voedingswaarde telt.  

 

Luc Dat verkoopt niet. 

 

Polo (tot Luc) Ruik eens goed. 

 

Luc Héél onaangenaam. 

 

Ilse (ruikt aan  een koekje) Heb ik daarvan gegeten? (kijkt naar Polo) Sorry, ik moet 

bijna overgeven. 

 

Pater (sussend) Alles wend. Ik eet regelmatig zo een koekje. 

 

Polo Het gaat om de voedingswaarde. 

 

Luc kijkt weg. Voor hem is dit onderwerp af. 

 

Polo Dit koekje bevat KALS. 
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Luc KALS? Nooit van gehoord. 

 

Polo Dat komt van een wortelplant. Regelmatig kruipen die wortels verder, onder de 

grond. Van een klein stukje wortel kan men meerder planten maken. De wortels 

kun je ook best vergelijken met een soort aardappelen. Het sap van een geplette 

wortel kun je gebruiken bij het maken van koekjes of iets anders. Het gaat hem om 

de hoge voedingswaarde van KALS. 

 

Luc En heb je mij daarvoor naar hier laten komen? O, bittere ontgoocheling! 

 

Polo Eigenlijk eerstens voor je oom. En dan voor mijn idee. Een fantastisch idee, vind je 

niet? 

 

Luc En wat is jouw idee nu eigenlijk? 

 

Polo Professor KALS was hier een tijdje geleden en ontdekte de voedingswaarde van 

een plant in de brousse. Op zijn aanraden hebben wij er een soort koekjes mee 

gebakken. En toen rijpte mijn idee. 

 

Luc Vergeet het. Eigenlijk héél positief dat jij aan zoiets denkt. Maar praktisch gezien is 

het helemaal waardeloos. 

 

Polo (ontgoocheld) Ik had gehoopt… 

 

Luc Over de voedingswaarde wil ik mij niet uitspreken. Maar praktisch gezien…Je zou 

iemand moeten kennen bij het Internationaal Voedselagentschap en bij… Er zijn 

zoveel reglementen en voorwaarden. Met de bureaucratie van tegenwoordig duurt 

het jaren alvorens er een koekje mag gebakken worden. Ik zeg neen. En dat spijt 

mij echt. 

 

Polo Dan ben ik diep ontgoocheld. 

 

Ilse En ik ook. Luc, je zou toch ten minste eens kunnen proberen? En misschien ken ik 

nog iemand vanuit de tijd dat ik in New-York verbleef. Vrouwen zijn bekwamer in 

het opbouwen van relaties. 

 

Luc (drijgend) Zeg nu niet dat je daar met de broek in de hand rondliep! 

 

Ilse Jij was de eerste (omhelst hem) en de laatste. Weet je: mannen denken altijd maar 

aan lichamelijk contact. Ik heb in die periode enkele kleine boekjes geschreven 

over stadsverfraaiing. En via de tv, och dat gaat je toch niet aan. 

 

Luc Nu zie ik mijn verblijf helemaal anders. Ik ben eigenlijk in een soort valstrik 

gelopen. 

 

Ilse Helemaal niet. Jij bent nu eenmaal een zwartkijker. Ik, ik vind het idee van dit 

koekje met hoge voedingswaarde uitstekend. En als ik nog iets mag zeggen: als jij 

in je fabriekje dit product niet wilt gebruiken dan ga ik naar de concurrentie. 

Iedereen heeft relaties en waarom zouden mijn relaties niet goed genoeg zijn? Word 

eens wakker Lucske! 
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Luc kwaad af. Even later stapt de pater ook af en gaat naar de richting waar Luc naartoe is  

gegaan.  

 

Ilse Oompje gaat hem de biecht afnemen.  

 

Polo Ik kan hem begrijpen. Ergens heeft hij misschien gelijk. Ik wil in ieder geval geen 

ruzie in jullie familie. Misschien moet ik mijn idee laten varen. Misschien is de tijd 

er nog niet rijp voor.  

 

Ilse Mensen kunnen de tijd rijp maken. Blijven geloven kan wonderen verrichten. 

 

Einde scène drie 

 

 

 

SCÈNE VIER 

Een weekje later. Op het kantoor van Foods Belgium. 

Het decor bestaat uit enkele zetstukken: enkele zetstukken achteraan en enkele links en rechts. 

Er zijn geen deuren, wel worden de openingen tussen de zetstukken gebruikt als deur. 

 Op een van de zetstukken achteraan hangt een tekst FOODS BELGIUM en daarbij wat  

publiciteit  over koekjes en snoepjes. Er zijn geen deuren. De overschakeling tussen eerste en 

tweede decor bestaat uit het eventueel verwijderen van grote foto’s of andere elementen die  

aan een tropisch eiland doen denken. In dit decor staat een bureelmeubel met stoel er achter   

en eentje er voor. 

 

Luc zit achter zijn bureau. Doet nerveus. Rommelt wat in papieren.   

 

Luc (nerveus, recht, roept naar een van de openingen links en zet zich nadien) Anja!! 

 

Anja (komt vlug op) Ja, meneer? 

 

Luc Het is al negen uur. 

 

Anja Ik zal eens informeren, meneer. (af) 

 

Luc leest enkele papieren, stopt ze in zijn laden. 

 

Anja (op met dienblad met daarop enkele snoepjes en enkele papiertjes) De snoepjes, 

meneer. (zet bord op het bureau) 

 

Luc En waarom zeg je altijd maar meneer, meneer… 

 

Anja Als je een lelijk en nerveus gezicht trekt dan ben je voor mij meneer. Een stap 

verder is dan meneer Luc en nog verder mijnheer directeur. Je kiest maar. 

 

Luc Als ik je Anja noem dan noem jij me Luc. En al de rest is voor als er vreemd volk  

in huis is. En het gebruik van de voornaam is alleen maar om praktische reden. 

Daaraan is zeker geen familiariteit  gebonden. 
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Anja Zeker niet, meneer, euh Luc, wil ik zeggen.  

 

Luc Luc, Anja. Luc. En laat me nu gerust, Anja. 

 

Anja Ja, Luc (af) 

 

Luc bekijkt de snoepjes, betast ze, houdt ze naar het licht, maakt zijn linkerwijsvinger  nat en  

betast zo de snoepjes. Houdt sommige snoepjes tegen zijn tong, stelt vast dat een snoepje wat  

te kleverig is. 

 

Luc Anja! Anja! (Anja op, wel een beetje te laat naar zijn goesting) Is je bureau 

verhuisd? 

 

Anja schudt van neen, ze kijkt verwonderd naar Luc. 

 

Anja (kalm) Wat is er nu, Luc? 

 

Luc Tweeëndertig is te kleverig. Het is net kauwgom. Het kleeft overal aan. Je weet 

toch dat wij met onze snoepjes reclame maken met kleeft niet , maakt geen 

vlekken? 

 

Anja Heb jij … valse tanden, Luc? 

 

Luc Ik wil dat men de tweeëndertig controleert.  En geef die van het labo maar een veeg 

uit de pan. Zij moeten hun werk ernstiger nemen. Neem de snoepjes maar mee. 

 

Anja neemt de snoepjes mee, net voor het afgaan draait zij zich om. 

 

Anja De koekjes zullen zo beschikbaar zijn.  

 

Luc Alleen de voedingskoekjes. Geen chocolade, vanille of andere afwerking. Gewoon 

de koekjes voor studenten en iedereen die snel wat energie wilt opdoen. 

 

Anja In orde, Luc. Ik ben met de maandverslagen bezig. 

 

Luc Goed, jij doet tenminste nuttig werk. (Anja af) 

 

Luc (wandelt in de plaats) Ik heb een raar voorgevoel. (zet zich) 

 

Luc zet de radio op. Na een rommelig nummertje weerklinkt plots een van die liederen die  

men op het eiland Fumare gebruikte om te dansen. Denkt na. Wandelt door de plaats. Anja op  

met de maandverslagen (resultaten van de productieafdelingen, energieverbruik en.) Luc zet  

de radio af. 

 

Anja Ik dacht dat jij misschien toch eerst de maandverslagen zou  willen inzien.  

 

Luc Dat heb je goed gedacht, Anja. Leg maar neer en por die van het labo  een beetje 

aan.  

 

Anja De chef is ziek en er zou nog iemand afwezig zijn. Ze zijn een beetje onderbemand. 
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Luc Kwaliteitscontrole  is heel belangrijk.  Desnoods leggen ze de productie voor een 

uurtje stil. De kwaliteit van onze producten is belangrijk. 

 

Anja (terwijl ze afgaat) Wie durft er nu een productie stilleggen? (weg) 

 

Luc bestudeert de maandverslagen. De productie is dalende en dat merkt men aan zijn  

gezicht.  

 

Anja  (op met dienbord met verschillende soorten kookjes, zet alles op het bureau en af)  

 

Luc betast de koekjes, ruikt, bekijkt het bijgevoegde formulier. Bijt een stukje van een van de  

koekjes, gooit het koekje terug op het bord.  

 

Dirk (de chef-bakker op en naar Luc toe) En?  

 

Luc Bij de snoepjes was de tweeëndertig te kleverig. Bij de koekjes verliest half België 

zijn tanden met de D10. 

 

Dirk (neemt een koekje, bijt er op, kauwt er op) Een beetje hard maar zeker te doen. 

 

Luc Te hard. 

 

Dirk Te hard. Maar te doen. Ik zal alles onderzoeken. Een beetje bijregelen. 

 

Luc Dit mag niet gebeuren. 

 

Dirk Luc, de fijngevoeligheid die jij met al die jaren ervaring hebt vastgelegd, is buiten 

alle proporties. ( bijt nogmaals op een koekje) Misschien heeft het iets te maken 

met de vochtigheid. Ik laat het nazien. 

 

Luc En hoe gaat het met het nieuwe product? 

 

Dirk De Polo Koekkoek? 

 

Luc Ik zou niet weten welk ander nieuw product wij nog gemaakt hebben of aan het 

maken zijn. 

 

Dirk Wij krijgen overal uitstekende commentaren. De verkoop loopt uitstekend.  

 

Luc Waarom ben je dan niet blij?  

 

Dirk We hebben te lang getalmd.   

 

Luc Ik heb te lang gewacht met de beslissing, bedoel je? 

 

Dirk Dat bedoelde ik niet.  

 

Luc Een nieuw product moet zijn tijd doormaken. Eens je een nieuw product gelanceerd 

hebt kun je niet meer terug. Smaken, kleuren, verpakking… 
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Dirk Maar je hebt ook lang geaarzeld, begrijpelijk. 

 

Luc Zeker. Eens ik achter iets sta dan ga ik er voor.   

 

Dirk Blauwvoet Foods heeft  een tijdje geleden een nieuw product gelanceerd. Zij staan 

al veel verder dan wij. Het zal veel moeite kosten om hun het ingewonnen 

marktaandeel terug af te nemen.  

 

Luc Wij pakken niets af, wij veroveren.  

 

Dirk Daarvoor is het te laat, Luc. De markt werkt anders. Trouwens: zij hebben betere 

distributiekanalen. 

 

Anja (op) Sorry. Luc, je vrouw  is aan de lijn. Wat moet ik zeggen? 

 

Luc  Ik zal straks terugbellen. Ik heb nu geen tijd.  

 

Anja af. 

 

Luc Distributiekanalen,  promotie… 

  

Dirk Er werkt wel 250 man in ons bedrijf… 

 

Luc Juist daarom. Ik laat je wel iets weten wanneer we verder moeten praten.  

 

Dirk En ik zal de lijn  van de nieuwe koekjes nog eens extra opvolgen. 

 

Dirk af. 

 

Luc Anja! 

 

Anja (op) Ja, … Luc? 

 

Luc Neem een stoel, Zet je. 

 

Anja Ik zit al de hele dag. 

 

Luc Blijf dan recht staan. Wat staat er in de maandverslagen? 

 

Anja Ik ben geen verklarend woordenboek. 

 

Luc Toch bijna. Zet je en leg uit. Waarvoor heb ik anders een secretaresse nodig? 

 

Anja Om koffie te brengen. (zet zich, lacht) 

 

Luc Zijn die cijfers echt? Is het zo slecht gesteld met ons bedrijf? 

 

Anja Niet zó slecht. Er moet wel dringend iets gebeuren. Jouw vader zou gevloekt 

hebben en in zijn handen gespeekt hebben. Hij zou… 
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Luc Wat moet ik  doen, verdomme! 

 

Anja De concurrentie snoept onze internationale contracten af. Alles waar wij mee bezig 

zijn en waaraan wij nog een tijdje moeten werken om in productie te nemen, is bij 

hun al klaar. Wij zijn altijd een dynamisch familiebedrijf geweest, maar nu 

mankeert er iets. Ik weet niet wat. We moeten terugbijten! 

 

Luc Nu hoor ik eens iets! Wat en Hoe? 

 

Anja Ik heb een raar gevoel, maar ik ben er nog niet mee klaar. 

 

Luc Laat het niet te lang meer pruttelen. 

 

Anja Neen, Luc. 

Luc Het is jaren geleden dat het nog zo slecht ging met het bedrijf. (luider) Ik weet niet 

wat er gebeurt. Met de Polo Koekkoek wilden wij de wereld veroveren. Tevens 

hadden wij ons een verheven doel gesteld: wij wilden de honger voor een stukje 

meer uit de wereld helpen. Ieder kind zijn Polo Koekkoek was onze slogan. We 

verkochten aan een zeer lage prijs. Maar de wereld wilt ons niet. Hoe verklaar je 

dat? 

 

Anja De Polo loopt toch lekker? 

 

Luc Neen. Hij loopt niet. Hij kruipt. Hij schuift als een slak die wacht op een voet die 

haar wilt plattrappen. 

 

Anja Komaan, baas! 

 

Luc Maak me eens een straffe koffie, misschien kan ik dan weer nadenken. 

 

Anja af. 

 

Luc (roept na, luid) En geen melk of suiker! Puur! 

 

Luc (neemt koekje vast, kijk er naar) Dit was mijn droom.  Eerst was ik er niet voor : 

het is niet onze taak om zich met wereldproblemen bezig te houden. Maar die 

calorierijke wortels van dat Afrikaans eiland hebben me dan toch overtuigd.  En 

dan ga je er voor. Zo is het in onze familie altijd geweest. Zet je schouders er onder, 

maar nu… 

 

Dirk (op, met vlugge tred) Er was vorige week een blikseminslag geweest. 

 

Luc Dat weet ik. 

 

Dirk Toen is het wat misgegaan met een gedeelte van de elektronica.  Alles in terug 

bijgestuurd.  

 

Luc Goed. 
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Dirk Ik zou volgende week graag enkele dagen vrij hebben. Ik wil gaan golfen. 

 

Luc Golfen? Daar is het hier toch geen weer voor. 

 

Dirk Met enkele vrienden. In zo een klein vliegtuigje. Ik hoop dat we er mee tot in het 

Zuiden van Frankrijk geraken. Zo een ding maakt lawaai tegen de sterren op. 

 

Luc Maar het vliegt. 

 

Dirk (lacht) Ja. Advocaat Peters heeft zo een ding gekocht. En je weet hoe het gaat. 

 

Luc Ja, dat weet ik.  

 

Dirk Ik ken er nog wel niet veel van, maar na het golfen gaat de dag nog verder. 

 

Luc Zo is dat. 

 

Dirk Ik zal zorgen dat alles gerust verder kan.  Bedankt, baas. 

 

Luc Heb ik gezegd dat je wegkon? 

 

Dirk Je hebt mij nog nooit iets geweigerd. 

 

Luc Goed. Goed. En amuseer je! 

 

Dirk Dank je, baas. Zal ik de koekjes maar meenemen? 

 

Luc (knikt, Dirk af, mijmerend) Waarom zegt hij altijd baas tegen mij? (stapt door de 

kamer) We moeten er iets op vinden. (roept) Anja! Anja! Heb je de koffiebonen 

nog moeten gaan plukken? 

 

Anja (op met dienbord met 2 tassen koffie, klontjes suiker en karafje met melk) 

 

Luc Geen melk of suiker heb ik gezegd! 

 

Anja We gaan samen koffiedrinken. Jij black-black en ik hemelsblauw. 

 

Anja zet zich plaatst een tas koffie voor de stoel van Luc, schenkt melk in haar koffie en doet  

er 2 klontjes suiker in, Luc zet zich.  

 

Anja Rustig met kleine teugjes. Ik heb met Polo gebeld. Voor dit jaar zijn er zeker geen 

problemen met de bevoorrading. Hij heeft zelfs een overschot, als we niet vlugger 

produceren. 

 

Luc Dat is ten minste goed nieuws.  

 

Anja De vraag is: waarom gaat het allemaal zo stug? Wij hebben goede relaties met pers, 

buitenlandse zaken, handelsbetrekkingen,.. en toch vlot het niet. Het is alsof wij 

ergens geboycot worden. Of zie ik het  verkeerd? Ik zal eens bij Eveline 

informeren. Mag ik straks een uurtje vroeger weg? 
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Luc Jij ook al? 

 

Anja Begin nu niet! Ik weet dat zij vandaag naar de kapper gaat. 

 

Luc En dan? Wie is die Eveline? En wat heeft ons bedrijf daar mee te maken? 

 

Anja (naar Luc toe) Zij is de secretaresse van … ik zeg het niet. En ze werkt,… als je 

daar werken mag zeggen. Eveline moet ons helpen. Baas, ik begin er zin in te 

krijgen. Polo Koekkoek moet de wereld veroveren. 

 

Luc Als we ondertussen niet platgetrapt zijn.  

 

Anja Wij veroveren de wereld. Ik ga me klaarmaken. De uren zal ik later wel bijwerken 

en de kosten van de haarkapper zet ik natuurlijk op een nota. Opdracht is opdracht. 

Snel af, met dienbord en haar tas. Luc moet nog verder drinken van zijn koffie. 

 

Luc (drinkt traag van zijn koffie, neemt zijn GSM en belt.) Hallo! Ilse. Hoe gaat het 

daar? Je hebt een verkoudheidje gehad. En nu wil je nog wat langer blijven? Ja, je 

hebt zeker een weekje niet kunnen genieten van zon en zee. Dat moet je natuurlijk 

compenseren. Ik had je anders graag terug thuis gehad. We hebben wat problemen 

met de fabriek en jij, die zo diplomatisch bent. Wat er is? Dat kan ik niet uitleggen. 

Niet zo eenvoudig. Een dreigende staking hangt ons al weken boven het hoofd. 

Sommige arbeiders willen niet meer werken en liggen bijna constant in conflict met 

Dirk de meester-bakker. En voor de rest…Ja, geniet maar van Madeira. Je komt zo 

vlug mogelijk, waarschijnlijk al over 2 weken. Ja, duizend kusjes. (stopt met bellen, 

voordat hij de GSM wegsteekt, mompelt hij) Duizend kusjes, min één. 

 

Luc (zet zich op de rand van zijn bureau, kwaad) Verdomme. Ik sta alleen. Maar de 

Foods vechten totdat ze doodgaan. 

 

Anja (op met sacoche, blijft in het midden van de plaats staan.) Niet vloeken, baas. Je 

staat niet alleen. En net voordat je doodgaat zou ik graag hebben dat je mij zou 

bedanken omdat ik naar de kapper ga om jou een pleziertje te doen. Dag, Luc! (af) 

 

Luc Wie denkt dat hij helemaal alleen staat zou eigenlijk eerst eens moeten beginnen 

tellen. Maar toch doet het pijn. (drinkt van koffie) 

 

Lita (de dochter van Lucs  jongste broer, op met boek in haar hand) Oompje, weet je nu 

echt hoe lelijk je bent?  Amaai, zeg! De wonderen zijn de wereld nog niet uit.  

 

Luc Pakt een stoel en zet je. 

 

Lita Ik ben groter als ik rechtsta. Gaat het niet goed, nonkeltje? 

 

Luc Ik heb geen zin om  dat allemaal … 

 

Lita …met mij te bespreken. Daar heb je gelijk in. Ik snap dat allemaal niet. De koekjes 

van (spreekt dat raar uit) Blauwvoet Foods vind men lekkerder. Jij verkoopt minder 

koekjes en moet evenveel betalen aan de werkmensen. Klopt? Besluit: minder winst 
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en als dat zo blijft doorgaan ga je failliet. Meer moet dat niet zijn. Dit is een 

normale situatie. Jij moet terug vechten, nonkeltje. Terug vechten. En goed 

rondkijken naar valse loeders! En de gevaarlijkste loeder zit gewoonlijk niet ver 

van je af. (naar Luc toe) Ik weet dat jij, die onze familie vertegenwoordigt, de kaas 

niet van zijn boterham zult laten halen. Je bent trouwens verstandig genoeg. (geeft 

boek over de slag om Bastogne aan Luc. Over dit epos bestaan verschillende 

boeken. Hier wordt bedoeld: Het Ardennen Offensief waarin vooral de rol van 

generaal Patton beschreven wordt. Patton vroeg op de vooravond van de grote 

aanval om de omsingeling rond Bastogne  door de Duitsers te doorbreken, aan de 

aalmoezenier of hij geen gebedje kon schrijven om God mild te stemmen. Er was 

namelijk heel slecht weer voorspeld en de mist belette dan dat de vliegtuigen 

konden opereren, ook voor de tanks was het onmogelijk om succesvol te opereren. 

Als de aanval in deze omstandigheden zou doorgaan dan zouden er velen sterven. 

De generaal liet dit gebed uitdelen aan de soldaten. Het gebed werd verhoord.) 

 

Lita Patton, mijn liefste oompje. Patton.  

 

Luc bekijkt het boek, en legt het in een schuif in zijn bureau. 

 

Luc Wie zegt dat? 

 

Lita Mijn papa. En dat is gene dommerik. 

 

Luc Dat zie ik. Wil jij een snoepje (wil uit een schuif een snoepje halen)? 

 

Lita Geen snoepjes voor mij. Ik heb een beugel. (naar Luc toe, geeft hem een kusje) 

Patton, oompje! (snel af) 

 

Luc (neemt boek terug uit de schuif.)  

 

Belichting langzaam uit.  

 

Einde scène vier 

 

Scène vijf 

 

Enkele dagen later op het eiland. De bloemen en planten van scène drie zijn weg. Het is avond  

en bijna donker. De avond kleurt zich rood. Het is bijna duister op de scène. Het podium is  

leeg. In het bijna –duister komt komt Tau op. Hij kijkt behoedzaam rond en kijkt dan met rug  

naar het publiek. Draait zich om. Leest een berichtje op GSM (of dergelijke). Hij leest het  

berichtje eerst stil en dan luid op. 

 

Tau Liefste Tau, ik wil je kussen bij het avondrood. Ik wil je kussen tot de morgen 

komt. Bij dit avondrood wil ik je kleine lichtje zijn. Mijn lippen zijn zo zacht als de 

avond. Tot straks, Tanja. 

 

Tau Is dit niet schoon? (kijkt naar publiek) Ik wil je kussen bij het avondrood. (kijkt op 

uurwerk (kan ook op GSM zijn) Ze is te laat. (loopt wat heen en weer) Zou ze mooi 

zijn? Natuurlijk. Zou ze echt zachte lippen hebben. Als haar tanden maar niet te ver 

vooruit steken. (tast aan zijn tanden) 
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Tanja (op in verzorgde vakantiekleding. Heeft een grote boodschappentas bij. Blijft staan, 

kijkt naar Tau) Jij bent Tau? 

 

Tau (knikt) En jij Tanja? 

 

Tanja Ik heb van je gedroomd. 

 

Tau Ik ook. Het is heerlijk. Heel heerlijk. 

 

Tanja Het is hier hemels. 

 

Tau Jij hebt mooie benen. 

 

Tanja Jij kijkt naar mijn sandalen. Waarom niet naar mijn gezicht? 

 

Tau Alles is mooi aan jou. Mag ik je nu meteen kussen? Als we niet vlug zijn dan is het 

avondrood weg. 

 

Tanja Heb nog even geduld. Misschien wil ik eerst nog gaan zwemmen, bij dit 

avondrood. Heb jij een zwembroek bij? Of zwem je zo, zonder kleding. 

 

Tau Zou je dat storen?  

 

Tanja Neen, malle jongen. Ik wil je echter eerst iets vragen. 

 

Tau Vraag maar. Wil je vragen of ik je graag zie? Ja, ja, ik zie je graag, Tanja. 

 

Tanja Hebben jullie hier niet zo een grote ruimte met allemaal blauwe bloempjes? 

 

Tau Wij hebben hier geen lavendel. 

 

Tanja Dat bedoel ik niet. Ik heb het ergens in een krant gelezen. Jullie zouden hier een 

soort knollen hebben met een mooie blauwe bloem. Van die knollen die men in de 

voeding verwerkt.  

 

Tau Ja, als je dat bedoelt. Ben je daarvoor naar hier gekomen? Die knollen bestaan hier 

al vele jaren. Ik heb ze er altijd zien staan. Het is een soort onkruid. 

 

Tanja Ik ben met mijn ouders hier op vakantie. In hotel HAVEN. Voor de school zou ik 

graag enkele mooie foto’s maken: blauwe bloemen bij het avondrood. 

 

Tau Ja, dat moet mooi zijn. 

 

Tanja Kun je mij naar de blauwe bloemen brengen? Stilletjes, zonder dat iemand ons ziet? 

 

Tau Wil ik je dragen? Dan hoort men maar één paar voeten.  

 

Tanja Mijn tas weegt te zwaar. Kom, het is zo nacht. En eens we aan de bloempjes zijn 

moet je mij even gerust laten. Foto’s maken is een beetje kunstzinnig, weet je. 
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Tau En mijn volle-mond-kussen dan?  

 

Tanja Straks. Kom, we moeten vlug zijn. (ze trekt Tau mee) Is dit de juiste richting? 

(Samen af) 

 

Rudo (op, slaperig) Nu ben ik eens vroeg gaan slapen en nu lopen er spoken rond op het 

strand. (kijkt rond) vier voeten. (wijst) Dit kan …Tau zijn. En dat…een buitenaards 

wezen. Ik ga de padre wakker maken. Die slaapt toch in een hut naast mij. (af) 

 

De verlichting wordt steeds donkerder. Het rood verandert langzaam in zwart. Men hoort het  

klotsen van de zee.  

 

Tau (op) Kijkt rond. Ze zou maar enkele foto’s maken, zei ze. Het is toch een verdomd 

mooie griet.  

 

Tanja (vlug op) Ik ben twee keer gevallen. Waar was jij? 

 

Tau Ik stond met mijn armen open (toont) klaar om je op te vangen. Maar je bleef weg. 

 

Tanja Echt mooi. Enig mooi. En nu wil je zeker kussen. 

 

Tau Heb jij wel genoeg passie om te kussen? Je bent precies buiten adem. 

 

Tanja Ik zal beginnen met een knuffel. (geeft een uitgebreide knuffel aan Tau) Jij bent de 

man van mijn dromen. 

 

Tau Ja? Echt? 

 

Tanja Als ik volwassen ben wil ik met je trouwen. 

 

Tau Dan is een zachte kus wel toegestaan.  

 

Tanja Van ganser harte. (kust Tau oppervlakkig) Héérlijk. Nu moet ik echter verder. (wil 

weggaan, draait zich om) Jij kust uitstekend. (af) 

 

Het rood is bijna weg. Het podium is bijna volledig donker. Tau blijft staan kijken naar waar  

Tanja heenging. 

Pater op gevolgd door Rudo. 

 

Pater (tot Tau) Wat doe jij hier? Anders ronk je al uren aan een stuk. 

 

Tau Ik heb een jonge vrouw ontmoet.  Een toeriste. Dat was zo afgesproken. Maar er is 

echt iets vreemds gebeurd. 
 

Rudo Ze wilde niet kussen, zeker? 

 

Tau Zever niet, snotaap. Echt ik heb een raar gevoel. Zou zij iets kunnen beschadigd 

hebben? Ik heb haar even alleen gelaten. Ze wilde foto’s maken van de blauwe 
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bloempjes  en dat was kunst waarbij ze niet gestoord wilde worden.  (tot Rudo) En, 

ondanks ze mij dat in een mail beloofde: van kussen is er niet veel in huis gekomen.  

 

Rudo En van naakt zwemmen ook niet? Arme boy! 

 

Pater Ernstig nu. Het is goed dat je mij gewekt hebt, Rudo. En jij Tau, maak je maar geen 

zorgen. We lossen dit probleempje op. (tot Rudo) Ga twee toortsen halen bij de 

strandwacht. (tot Tau) Ik heb ook een raar gevoel. Er is veel concurrentie in de 

koekjesmarkt. Polo had mij er al iets van verteld. Komaan. Eens we meer weten 

kunnen we Polo wekken. Kom. (allen af) 

 

Einde scène vijf 
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SCÈNE ZES 

Enkele dagen later 

 

Luc bekijkt de papieren van het maandverslag. Anja op met een tas zwarte koffie op dienblad. 

 

Luc Is dat zwarte koffie? 

 

Anja Zo zwart als het maar kan zijn. (neemt klein lepeltje en zet dat recht in de koffie: 

het blijft rechtstaan. Men kan, om dit effect te bereiken aan een lepeltje met wat 

kleefstof iets vastkleven of gewoon een lepeltje een voet geven,  door wat 

zorgvuldig plooiwerk, zodat hij kan recht staan.) 

 

Telefoon gaat. Luc neemt op. 

 

Luc Hallo? O, Polo! Hoe gaat het? Goed, natuurlijk. Men heeft een deel van de 

productie van de blauwe planten beschadigd? Een geplande beschadiging? 

Sabotage dus. Je hebt nog voldoende beschikbaar om alles vlot te laten verlopen. 

Dank je. Ja, tot ziens. (telefoon neer) 

 

Luc Anja! 

 

Anja (op) Ja, Luc? Wat is er nu weer gebeurd? 

 

Luc De concurrentie heeft bij Polo een gedeelte van de oogst vernield. Een toeriste, 

zogezegd.  

 

Anja Dat is erg, Luc. 

 

Luc Erg en niet erg. Erg omdat men van geen ophouden weet.. Het positieve is dat we 

nog verder kunnen en dat onze tegenstrever, wie het ook mag zijn,  gelooft in de 

kwaliteit van onze nieuwe producten.  

 

Anja Daar zijn we vet mee.  

 

Luc We moeten terug vechten. Niet opgeven. 

 

Anja Probeer je te concentreren op het maandverslag, Luc. We moeten beslissingen 

nemen. 

 

Dirk  (op, een beetje onwennig) Dag, Luc! Heb je even tijd? 

 

Luc Zet je. Wat is het probleem. Ik heb niet veel tijd, sorry! 

 

Dirk Willy heeft mij gezegd dat ik nieuwe horizonten moet gaan opzoeken. Naar iets 

anders uitzien dan gewoon maar koekjes en koekjes.  

 

Luc Wie is die Willy? Dat schijnt een verstandige kerel te zijn. Jij hebt mij eens verteld 

over een Willy waarmee je soms ging golfen. Is het die? 

 

Dirk Ja, en hij heeft een fabriekje waar men deegwaren maakt. 
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Luc En ook koekjes, indien ik me niet vergist. 

 

Dirk Daarover heeft hij niet gesproken. Koekjes, dat kan best. Ik ken hun 

productiegamma niet. Zou kunnen.  

 

Luc  Je zou dan zogezegd bij een concurrent gaan werken. 

 

Dirk Als je het zo ziet, ja.  

 

Luc Een nieuwe uitdaging. Altijd mooi meegenomen. Als je denkt dat je je kunt 

verbeteren, geen probleem. Wij trekken ons plan wel.  

 

Dirk Ik wil nog wel een weekje blijven, baas. Ik wil je niet voor een voldongen feit 

plaatsen. Jij bent altijd goed en correct geweest. 

 

Luc Je mag meteen stoppen.  

 

Dirk Meen je dat echt? 

 

Luc Natuurlijk. Als jij je kunt verbeteren. (naar Dirk toe, geeft een hand) Ik wil je 

nogmaals bedanken voor al die jaren trouwe dienst. Ik wens je het allerbeste. 

 

Dirk Ik had trouwens ook gehoord dat het niet zo best gaat met De Foods. Als mijn 

kennis… 

 

Luc Maak je maar geen zorgen. Het gaat prima met De Foods. Er waren wat 

boekhoudkundige problemen, maar dat is nu van de baan. Veel succes. (Dirk af) 

 

Luc Ik heb nu meer dan een voorgevoel. Zijn vriend Willy dat is toch de grote baas van 

Blauwvoet  Foods?  Ik begin het te begrijpen. Alle problemen rond de 

Polokoekjes… de snelheid van de transportband, de temperatuurregeling, de 

verpakkingsmachines… 

 

Anja (op, blijft op afstand luisteren naar Luc) De blauwe bloempjes op Fumare. En wat 

nog allemaal. (met luidere stem) Waarom verkoopt  ons goed  product niet, Luc? 

 

Luc Omdat het gesaboteerd wordt. Punt. 

 

Anja Stel dat Dirk regelmatig gelekt heeft aan zijn vriend Willy. En dat  ons bedrijf zo 

leeggezogen wordt?  Beetje bij beetje. Wat zeg je daar van? 

 

Luc Ik begin er ook al meer en meer aan te denken. Maar misschien is het iemand 

anders. Iemand waaraan we ons niet verwachten. Bel naar het labo en zeg tegen 

Herman dat hij de zaken van Dirk moet overnemen. Regel ook alle praktische 

details. 

 

Anja Zal Herman dat kunnen en zal hij dat doen? 
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Luc Zeg hem dat ik het gevraagd heb. En als hij het niet ziet zitten, dan laat je hem maar 

even komen. Zijn vader was vroeger laborant bij ons.  

 

Anja Is dat wel mijn taak? Jij bent toch de baas? 

 

Luc Jij zult meer en meer moeten doen wat ik zeg. 

 

Anja Hela, Luc! 

 

Luc Ik bedoel: jij zult meer en meer leiding moeten nemen. Loop straks al maar eens 

door de fabrieken. Het is belangrijk dat onze mensen je regelmatig zien. Jouw smile 

werkt aanstekelijk.   

 

Anja Jammer dat hier geen spiegel hangt. 

 

Luc En alle medewerkers moeten volgende week een pakje Polo’s meekrijgen. Zij 

moeten meteen weten hoe lekker onze koekjes zijn. Doe er een briefje bij. Een 

bedankingsbriefje. Het zijn de werkers die wij nodig hebben. 

 

Anja Moet ik over centen spreken? Met Herman, bedoel ik. 

 

Luc Neen. We zullen hem later met terugwerkende kracht financieel belonen. Als hij het 

ziet zitten dan spreekt hij niet over centen. Hij zal dan meteen beginnen denken aan 

wat hij het eerste moet doen. Hij zal dan beginnen op en neer springen. En zijn 

handen zullen opzwellen. Zijn hoofd zal ook (toont met zijn handen) geweldig 

zwellen.  

 

Anja Goed.  Enthousiasme, dat heb je nodig, Luc! (af) 

 

Anja (terug op) 

 

Luc Ik dacht dat je al weg was. 

 

Anja Mijn hoofd is (toont met handen) zo gezwollen dat ik even moet rusten. (naar Luc 

toe) Luister, Luc, hoe het met De Foods afloopt: ik blijf gewoon secretaresse. 

 

Luc Met speciale bevoegdheden. Maak maar dat je wegkomt. Met die verzorgde haren, 

van die speciale kapper van jou, zie je meteen niet of je hoofd al terug normaal is. 

En voor ik het vergeet: hoe zit het met die Eveline van jou? 

 

Anja Ze had het druk op haar werk, maar ze laat het niet los. Ze heeft gisteren gebeld. 

 

Luc En? 

 

Anja Ze werkt er aan. Tot zelfs over de middagpauze. 

 

Luc Zeg ze maar, met mijn complimenten, dat ze gerust een boterhammetje minder mag 

eten. 

 

Anja Zij eet niet ’s middags: zij dineert.  
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Luc Kan zij echt iets voor ons doen? 

 

Anja Ze moet eerst onderzoeken wat er allemaal gebeurt. Wat er is misgelopen. 

 

Luc  Stuur haar een doos koekjes. 

 

Anja Zij heeft bij de haarkapper al een koekje geproefd. Zij kent de kwaliteit van onze 

Polo’s.  

 

Luc Maar er gebeurt nog niets. 

 

Anja Je zult nog verschieten. Eveline is een prachtvrouw. 

 

Luc Ik heb geen mooie vrouwen nodig. 

 

Anja Je vrouw heeft gebeld.  

 

Luc En loop met een soort turnpantoffels in de fabriek of met zware wandelschoenen. 

Geen hoge hakken. ( Anja af) 

 

Luc (draait zich om, neemt telefoon of GSM) Met Luc. Ja, blij je nog eens te horen. Je 

wou nog deze week terugkomen. Mooi. Maar het gaat niet door? Je hebt een groep 

vrolijke Duitsers gezien. Ja, en? Er was een zekere Otto bij  en dat was de 

plezantste. Laat maar iets weten wanneer je denkt aan terugkomen. Je moet je niet 

haasten. Alles loopt hier op wieltjes. En je bankrekening heb ik laten aanzuiveren. 

Veel plezier nog. (telefoon neer, snuit neus, bladert in papieren) 

 

Luc (terwijl hij in de maandverslagen kijkt) De Polo’s: waar ben ik aan begonnen. Vier 

generaties hebben de Foods uitstekend  geproduceerd. Constante tewerkstelling, 

constante productie, zelfs met een stijgende productie, zij het minimaal. Wij 

leverden aan kloosters, scholen en fabrieken en warenhuizen. Iedereen moest onze 

koekjes hebben. En nu? Het is al zo ver dat men onze grondstoffen in Afrika gaat 

vernielen. En Dirk, de man die jaren bij ons werkte en een van mijn beste vrienden 

was, laat zich omkopen om eens met een ‘nieuwe’ vriend te mogen golf spelen. En 

Ilse, die even moest rusten en mij vergeet op de moeilijkste momenten. (drinkt van 

tas koffie die nog op de tafel staat) Ik voel me moe, zo moe… de Foods gaan dood.  

(voelt zich niet gezond, zakt wat dieper in zijn zetel weg.) 

 

Lita  (op, vrolijk, loopt door de plaats, keert zich om) Rommel, Rommel. Ik bedoel 

generaal Rommel. Dat was wel een Duitser maar ook goed. Je moet ten minste in 

iets of iemand geloven. (wil weglopen, keert zich om, verwonderd, angstig) 

Nonkeltje, nonkeltje, ben je niet goed? (geeft Luc een zoen) Zal ik de dokter 

verwittigen? Ik heb hem daarnet in de medische dienst zien rondlopen. 

 

Luc Ik voel me niet goed, Lita! 

 

Lita Hangon! Hangon! Ik ben zo terug! (loopt af, Luc legt hoofd op zijn bureau) 

 

Belichting langzaam naar uit. 

Einde scène zes 
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SCÈNE ZEVEN 

De volgende dag in het bureau van Luc. 

Cindy, de bedrijfsdokter, die normaal twee dagen per week komt, op gevolgd door Anja.  

 

Anja Zet je maar, dokter. 

 

Dokter Cindy gaat zitten in de zetel die voor de bezoekers is voorzien (voor het bureau). 

 

Cindy Ga jij ook maar best wat zitten. 

 

Anja (kijkt rond, neemt de zetel van Luc en zet die naast de zetel van de dokter) 

 

Cindy Waarom moest jij die zetel verplaatsen? Luc is hier toch niet? 

 

Anja Ik hoor niet goed langs een kant, dokter. 

 

Cindy Daar heb ik nooit iets van geweten. 

 

Anja Grapje.  

 

Cindy Jij bent nu toch de baas, hoor ik zo hier en daar. 

 

Anja Neen. Ik hou de boel draaiende. Meer niet. Ik heb gisterenavond met de ploegbazen 

en met Herman gepraat. 

 

Cindy Herman, de man van het labo? 

 

Anja Ja, Luc vond dat hij de taak van Dirk moest overnemen. Herman is een fantastische 

kerel. Luc is echt een mensenkenner. 

 

Cindy Hij zal nu wel voor een tijdje uit de running zijn. Ik hoor dat het niet zo best loopt 

met de productie. Er zou veel concurrentie zijn, fluistert men. 

 

Anja Zeg maar heel luid zodat iedereen het kan horen: het gaat uitstekend met de Foods. 

Een dipje en dat maakt zelfs iedere mens eens mee. Jij niet, dokter? 

 

Cindy Het bedrijf is veel te groot geworden. En om een groter stukje van de koek te 

veroveren moet je op zere tenen trappen. En dat is blijkbaar gebeurd. Als het over 

centen gaat dan heb je meteen meer vijanden dan vrienden. En de vrienden zijn dan 

misschien ook een soort vijanden. 

 

Anja Wat heeft Luc? 

 

Cindy Daar is het nog veel te vroeg voor. Waarschijnlijk zal hij geïnterneerd worden. De 

stoppen zijn doorgeslagen, vooral gisterenavond, toen hij vernam dat er een brandje 

was in de fabriek. Hij ijlt, hij heeft geen controle meer over zijn daden. 

 

Anja Is het dan zo erg, dokter?  
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Cindy Zijn toestand? Ja, zéér erg. Volgens de dokters zou hij zelfs een gevaar betekenen 

voor de maatschappij. Men denkt over interneren. 

 

Anja Hij mankeert helemaal niets.  Een klein hartinfarct, dat kan. Meer niet. Welke 

gekke psychiater zit daar achter?  

 

Cindy Als psychiaters je voor gek verklaren dan ben je gek. Ik laat me daar niet over uit. 

Het is mijn vakgebied niet.  

 

Anja Bedankt, dokter. Ik weet nu hoe we er voor staan. Maar vertel het aan heel de 

wereld: de Foods laten hun hoofd niet zakken. De  Polo’s zijn de beste koekjes van 

heel de wereld. En vooral: zij bevatten de meeste calorieën en vitaminen. Ideaal 

voor de arme landen. Het is onze bijdrage aan het oplossen van het hongerprobleem 

in de wereld. 

 

Cindy (recht, kijkt naar de plaats waar normaal de stoel van Luc staat) En als ik nog eens 

terug kom van stel ik voor dat je de stoel van Luc op zijn plaats laat staan.  Jij bent 

geschikt om op de stoel van Luc te gaan zitten. (naar Anja toe) De Foods vechten 

terug, Anja! (af) 

 

Anja (zet de stoel van Luc op zijn plaats, kijkt naar die stoel, zet zich in de stoel) 

 

Dirk (aarzelend op, blijft staan) Mag ik even binnenkomen? 

 

Anja Geen probleem. 

 

Dirk Luc zou bijna dood zijn, zegt men. 

 

Anja Hij is een afstammeling van de originele Foods. Hij gaat zo maar niet dood. 

 

Dirk Ik had gehoord… En nu met die brand van gisteren… 

 

Anja Alles wat men hier en daar hoort is gezever en roddel. En wat vertelt men zoal? 

 

Dirk Dat de Foods bijna failliet zijn. 

 

Anja Dat is waar. De Foods zijn bijna failliet. 

 

Dirk Erg. 

 

Anja Het schijnt dat er een mol in het bedrijf actief was. 

 

Dirk Ja? 

 

Anja Iemand die bij de Foods werkte en zo fabrieksgeheimen doorsluisde naar de 

concurrentie. 

 

Dirk Daar heb ik niets van gehoord. 
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Anja Ik heb horen vertellen, ja, men vertelt mij ook wat, soms, dat er duistere krachten 

met veel geld er achter zitten. 

 

Dirk Waarachter? 

 

Anja Men, en ik herhaal men wilt de Foods weg. De nieuwe producten en vooral de 

Polo’s zouden een bedreiging zijn voor grote bedrijven. Men heeft Luc zelfs voor 

een tijdje in een speciale verpleeginrichting gezet. Hij zou een bedreiging voor de 

maatschappij zijn. 

 

Dirk Wat je nu zegt. En hoe gaat het met Luc? 

 

Anja Weet ik niet. Men zal mij dat wel vertellen, een van de dagen. 

 

Dirk Erg. En  het bedrijf? Kan alles nog functioneren? 

 

Anja Het brandje was vlug geblust. Maar er is veel schade. 

 

Dirk Dan kan men nog produceren? 

 

Anja Ja, maar de voorraden zijn bijna allemaal vernield. En wie gaat de Foods leiden? 

 

Dirk Ik wil altijd helpen. Mijn kennis wil ik wel ter beschikking stellen.  

 

Anja Het personeel heeft deze morgen beslist dat ze er mee doorgaan. Ze zijn zelfs 

bereid om een maand zonder loon te werken. Wij hebben echter ook het gevoel dat 

de Foods tegengewerkt wordt. Zou dat kunnen? 

 

Dirk Tegengewerkt? 

 

Anja Ik weet het ook niet. Ik moet nu verder werken. Als je mij wilt excuseren? 

 

Dirk Zeker. Ben jij nu de voorlopige baas? 

 

Anja Wij zijn overgeschakeld op het communistisch systeem: er zijn geen bazen en geen 

gasten. Iedereen moet werken. En zoveel hij of zij kan. Dag, Dirk. Het was heel 

aangenaam je nog eens terug te zien. Doe de groeten aan de Willy van Blauwvoet 

Foods. Mijn man wil ook leren golfen, zou dat kunnen. Het schijnt dat Willy dat 

gratis aanleert. 

 

Dirk (mompelend) Ik zal het vragen. Dag! (af) 

 

Anja (kijkt genietend rond, recht uit de stoel, bewondert zichzelf terwijl ze enkele pasjes 

maakt) Zou ik echt geen goede baas zijn? 

 

Telefoon gaat. Anja neemt telefoon op. 

 

Anja Ja, Cindy, zeg dat nooit meer. Ik ben niet de baas bij de Foods. Dit is een 

familiebedrijf. Ja, Luc is naar een speciale afdeling, eerst in observatie en 

waarschijnlijk zal hij daar maanden moeten blijven. Is hij echt er zo erg aan toe? 
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Dat kun je niet zeggen. Je weet het niet? Wat ben jij voor een dokter. Neen, sorry. 

Men heeft waarschijnlijk te veel voorzorgen genomen. Ja, men doet dat soms nog. 

Bedankt, Cindy. Lita zegt dat we aan Patton moeten denken, maar ik weet niet wat 

ze daarmee bedoelt. O, jij ook niet? Dag, Cindy! (telefoon neer) 

 

Anja Eens naar Polo bellen. Polo! (kijkt in telefoonboekje) Wat zal die schrikken. (draait 

nummer) Ja, met Foods Belgium. Kan ik mijnheer Polo spreken. O, ja, ik bedoel, 

ja, de president dan. (naar publiek toe) Die sukkelaar is president geworden. (terug 

in de telefoon) Ja, de president dan maar. Wie ik ben? De secretaresse van Foods 

Belgium. (even pauze) Ja, hallo, Polo, of moet ik mijnheer de president zeggen? 

Neen. Voor mij hetzelfde hoor. Ik heb je veel te vertellen. Je hebt het momenteel 

heel druk. Jammer. Ja, dat is een goed idee. Ik stuur je een mailtje. Dag meneer de 

president. (telefoon neer) Ik heb met mijnheer de president gesproken. Wat is nu 

het verschil tussen een president en een melkboer? Geen: ze drinken allebei melk. 

Punt. 

 

 Lita (snel op, loopt tot vooraan het podium) Oom Luc zou er geen probleem mee gehad 

hebben als jij op die zetel zat. Jij houdt van de Foods.  

 

Anja Wil jij hier even zitten? 

 

Lita Met Einstein zou het ook kunnen. Ja, Einstein was ook een knappe gast al had hij 

een lelijk gezicht. Maar dat krijg je van te veel nadenken, zegt mijn papa. (wijst 

naar haar voorhoofd) Rimpels, Anja. Dag chef Foods. (snel af) 

 

Anja Einstein, Rommel en Patton, wat hebben die gemeen? Waar komt dat klein ding 

morgen nog mee af. (denkt na) Ik ga eerst een mail sturen naar de president van 

Fumare. Meneer de president. Ik heb die kerel nog niet gezien maar het moet een 

bijzondere man zijn. En hij zal aandachtig mijn mail lezen. Vooruit dan maar! 

 

Einde scène zeven 
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SCÈNE ACHT 

In een speciale afdeling van een ziekenhuis, enkele dagen later. 

Het decor is hetzelfde als vorig maar het bureau en de stoelen zijn vervangen door een tafel  

met twee stoelen. Tegen het decor ziet men papieren hangen die duidelijk maken dat dit een  

afdeling van een ziekenhuis is.  

Een tafel en twee stoelen. Op de stoel achter de tafel zit een verpleegster. Zij bekijkt papieren.  

Parlofoon (op bureau) gaat. Laat rinkelen, leest verder. 

Parlofoon gaat nogmaals. De verpleegster neemt op. Het is de bedoeling dat het publiek deze  

conversatie kan volgen. 

 

Inge Hallo? 

 

Polo Goede avond 

 

Inge Ja, hallo? 

 

Polo Met de president van Fumare.  

 

Inge Wat? Met wie? 

 

Polo De president van Fumare.  

 

Inge En ik ben de directeur van het ziekenhuis.  

 

Polo Mogen wij binnen komen? 

 

Inge Wie zijn wij? 

 

Polo Ik met mijn gevolg.  

 

Inge Hier is maar een beperkt bezoek toegestaan.  

 

Polo Het is daarom dat ik mijn gevolg beperkt heb gehouden.  

 

Inge We zullen wel zien. Als jullie kabaal maken verwittig ik de veiligheidsdienst. 

Voeten vagen. 

 

Inge af (gaat de deur openen). Terug op gevolgd door de vier danseressen Adia, Damisi,  

Makana, Ife en president Polo. De danseressen stellen zich op op één rij. Men is gekleed in de  

nationale kleuren van Fumare (licht blauw en licht groen) 

Inge bekijkt het gezelschap. Zij speelt mee. Maakt een diepe buiging voor Polo. 

 

Inge Wat is de reden van jullie bezoek? 

 

Polo Wij willen Luc van de Foods spreken. 

 

Inge Ja, jullie denken dat dit hier een soort café is? Wie wensen jullie te spreken? Luc? 

Ken ik niet. En als ik iemand niet ken dan bestaat die niet. En wie hier niet is 

bestaat niet.  

 



46 
 

Polo Mevrouw, ik ben de president van Fumare. Fumare is een klein eiland ten Oosten 

van Kenia. En Kenia ligt in … 

 

Inge Dat weet toch iedereen. Ik ben er al eens op fotosafari geweest. Veel grote beesten. 

 

Polo Wij willen Luc spreken. 

 

Inge En als ik eens weiger? 

 

Polo Dan contacteer ik de directeur of de minister van om het even welk ministerie. Ik 

ben de president van Fumare. Ik wil met respect … 

 

Inge Goed, dat weet ik ondertussen. (bekijkt haar lijst) Hij is hier toch. Erg geval. Was 

vroeger de grote baas van het koekskesfabriek zoals men dat hier zegt. Van de ene 

op de andere dag verliest hij niet een vijs maar heel zijn ijzerenwinkel. Zo zot als 

een deur. Excuseer, meneer. 

 

Polo Zeg maar Polo.  

 

Inge Heet je zo echt? 

 

Dansers (samen in koor) President Polo van Fumare. 

 

Polo Polo. (geeft een hand) 

 

Inge Jij bent geen gewone. 

 

Polo Ik ben dan ook de president van een Afrikaans eiland. En die lopen hier  zo maar 

niet rond, vermoed ik. 

 

Inge En wat moet je daarvoor doen om president te worden. Moet je daarvoor slim zijn? 

 

Polo (vertrouwelijk) Je moet alleen maar de chance hebben dat men jou verkiest en eens 

je dat bent, blijf je dat voor heel je leven, meestal toch. 

 

Inge En wat kan ik voor de president van Fumare doen? 

 

Polo Zou je zo niet eens in die lijst kunnen kijken om te weten te komen wie de 

psychiater is die Luc voor gek verklaard heeft.  

 

Inge Daarvoor moet ik niet in het boek kijken. Dat is De Brabandere. Hij is niet half gek 

maar twee keer gek. Dubbele klets! Bijna iedereen die hier zit is patiënt van hem. Ik 

heb al horen zeggen dat hij op verzoek, ik herhaal op verzoek, iedereen gek 

verklaart voor 40.000 euro. Of de BTW daarin begrepen is weet ik niet.  

 

Polo En hoe wordt dat betaald? 

 

Inge Maar jongen, jij kent nog niet veel van hoe het hier aan toegaat. In de hand 

natuurlijk. Zwart geld noemen ze dat. 
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Polo En als je nu eens helemaal niet gek bent? 

 

Inge Dan heb je pech. 

 

Polo En kun je nog vrijkomen?  

 

Inge Als dokter De Brabandere gespekt wordt dan verbetert je toestand van dag tot dag. 

En zo kan je, na gunstig advies na een tijdje toch vrijkomen. Anders blijf je voor de 

rest van je leven hier opgesloten. Pasop: het eten hier is uitstekend. En wie in zijn 

bed doet moet het niet zelf opkuisen. Een verzekerde oude dag zou ik zeggen. 

 

Polo Maar als je hier jong binnenkomt… 

 

Inge O, je moet dan maar gewoon wachten tot je oud bent.  

 

Polo Wij zouden graag Luc spreken. 

 

Inge  Ben je familie? Heb je een volmacht of zo. 

 

Polo Pater Herman Vermeulen, dat is de oom van Luc en dat is een vriend van mij. 

 

Inge Ja, de Foods heten allemaal Vermeulen. Je kent de pater? Ik zal Luc even halen. 

(draait zich om) Ik weet natuurlijk niet of hij echt gek is of niet. Zoiets schrijft men 

niet in de boeken. Een ogenblikje. (af) 

 

Polo kijkt rond en dan komt Luc op. Hij blijft staan en kijkt naar Polo. 

 

Luc Komt niet te dicht bij mij. Ik ben gek verklaard. 

 

Polo Jij bent helemaal niet gek. (omhelst Luc) Jij bent een deugniet. Moet ik nu helemaal 

van Fumare naar hier komen om je in uitstekende gezondheid te zien? 

 

Luc Wie heeft je gebeld? 

 

Polo Anja heeft mij een mail geschreven. Zij heeft mij gemeld wat er hier allemaal 

gebeurd is. Sabotage van de voedzaamste koekjes ter wereld kunnen wij niet 

toestaan. Afrika wacht op de producten van de Foods. 

 

Luc Ik zal Anja eens op mijn knie moeten leggen. 

 

Polo Als dat nodig is dan wil ik dat wel doen. Het is een knappe griet. Dankzij Anja weet 

ik alles. Komaan, we zijn weg! 

 

Inge Hela, grote broer, zo gaat dat hier maar niet. Iedere patiënt die (wijst naar opening) 

hier voorbij gaat moet een ontslagbrief tonen. Dit is nu eenmaal mijn 

verantwoordelijkheid. 

 

Polo Dat begrijp ik, mevrouw. Kun je even met dokter De Brabandere bellen?  

 

Inge O, dat durf ik niet. De Brabandere. Neen. 



48 
 

 

Polo (neemt telefoon, kijkt naar Inge) Welk is het nummer? Ik kan ook naar het 

ministerie bellen, of de politie. 

 

Inge Ik zal het nummer wel draaien. (draait nummer, geeft telefoon aan Polo) 

 

Terwijl Polo belt maakt Luc kennis met de dansers die hij nog herkent van tijdens zijn periode  

dat hij op Fumare verbleef. 

 

Polo Dokter De Brabandere? Je spreekt met president Polo van het eiland Fumare. Dat 

ligt in de Indische Oceaan ter hoogte van Kenia. Ben je mee? 

 

Polo Ja, dokter ik ben echt een president. Ik kom je 50.000 euro betalen om Luc 

Vermeulen vrij te laten. Jij kunt daar toch een mooi verslagje van maken. Het is 

blijkbaar een vergissing en een tekst als: “Bij nader inzien stellen wij vast dat hier 

van een onvolledig onderzoek sprake kan zijn.” Enfin, je weet wat ik bedoel. Deze 

avond zal er in de kantoren van de Foods een grote receptie gehouden worden. 

Natuurlijk dat jij bent uitgenodigd. Met veel plezier zal ik aan de minister van 

Justitie zeggen hoe jij je diagnose opstelt. Dag dokter De Brabandere. 

 

Inge Amaai zeg. Heb jij dat allemaal echt tegen hem gezegd? Zoiets heb ik nog nooit 

meegemaakt.  

 

Polo Je hebt ook nog nooit een echte president van Fumare gezien.  (tot Luc) Kom, oude 

jongen, we gaan terug naar de bewoonde wereld. Afrika heeft ons nodig. (tot de 

dansers) Zo een klein dansje moet toch kunnen. Makana, mijn lief dochtertje, 

vooruit er mee! 

 

Inge En mag ik ook naar de receptie komen? 

 

Polo Natuurlijk, maar niet vandaag. Morgen of zo. Ik laat je wel iets weten. (tot de 

dansers) Kom kinderen! 

 

De dansers dansen terwijl Luc en Polo, omarmd, toe kijken.  

 

Inge (na  de dans) Dat ik zo iets nog mag meemaken. 

 

Einde scène acht 
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SCÈNE NEGEN 

In de vroege morgen. Lita op. Loopt rond, blijft voor het grote bureau staan.  Ziet lege tas  

staan. 

 

Lita Er zit precies geen pit meer in. Tassen van gisteren die nu nog schitteren op het 

grote bureau.  Komaan zeg. (wil tas weg doen, Anja op) 

 

Anja Je bent wel vroeg  

 

Lita Ik kom ze hier allemaal wakker schudden. De morgenstond heeft goud in de mond. 

En dan moeten de lege tassen van de dag te voren weg zijn. Mijn moeder zou nogal 

eens ogen trekken. Amaai, manneken! 

 

Anja We hebben gisteren een zware dag gehad. Luc is terug, weet je het al? 

 

Lita Is hij echt gek geweest? Zo voor enkele dagen, kan dat? En dan terug normaal, of 

toch zo ongeveer? 

 

Anja We leggen het je wel eens uit. Alles.  

 

Lita Ze moeten mij volgende week niks uitleggen. Ik denk dat ik meer weet dan jullie 

allemaal samen. Nonkel Luc had drugs gesmokkeld, heb ik horen zeggen en 

daarom hebben ze hem opgepakt. Omdat hij, normaal gezien in een gevangenis zou 

terecht komen, hebben ze hem tijdelijk gek verklaard. Omdat het een van de Foods 

was. Men zei er bij dat wie geld heeft altijd een voorkeur behandeling krijgt. Ziede 

wel dat ik alles al weet? 

 

Anja Je weet er niks van. Maar ik zal het je een van de dagen helemaal uitleggen, van 

naaldje tot draadje. Nonkel Luc had helemaal niets verkeerds gedaan. Hij is met 

hartklachten in het ziekenhuis opgenomen en de rest vertel ik je later wel.  

 

Lita En waarom hebben ze hem dat zot verklaard? 

 

Anja Omdat hij wegens zijn gezondheid altijd al een beetje zot overkwam. Men dacht dat 

hij een beetje zot was. Maar dat was niet zo. En maak nu dat je wegkomt. 

 

Lita Hela, ik ben familie van nonkel Luc. Ik behoor tot de Foods. En ik laat mij hier zo 

maar niet buitenbonjoeren! Ik trap het af! (kijkt naar de tas) En doe je afwas maar 

zelf! (af) 

 

Anja neemt de tas en gaat af. 

 

Luc op. Heeft slecht geslapen, is een beetje moedeloos. Hij gaat op de hoek van het bureau 

zitten en kijkt naar de zaal. 

 

Luc Al die jaren, vier generaties lang, heeft onze familie goed gefunctioneerd en met 

niemand ruzie gehad. Niet met de buren over een haag of over bladerafval, niet 

over burenlawaai of wat dan ook. Kwamen er ’s nachts vrachtwagens met bloem of 

suiker dan was er altijd wel een buur die kwam kijken of de vrachtwagen niet te 

kort tegen de gracht reed. Vriendschap, bezorgdheid. Nu wij eens iets willen doen 
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om de honger in de wereld een halt toe te roepen, gebeuren er vreemde zaken. De 

fabriek wordt in brand gestoken. Men verklaart mij voor gek en wat nog allemaal. 

Is dat nu de wereld die ik een klein beetje wil verbeteren? Lachende 

kindergezichtjes die over heel de wereld voedzame koeken van de Foods zouden 

eten. Gezond worden, naar school kunnen gaan. Geloven in de wereld. 

 Kun jij je voorstellen, zot verklaard worden op basis van niks. En die psychiaters, 

wat mankeren die? Waarom zou ik er mee doorgaan? 

 

Anja (op met 2 tassen koffie) Black black. (ze zet zich aan het bureau, ook Luc zet zich) 

Santé! 

 

Luc Hou jij ook al de zot met mij? 

 

Anja Kom, Luc, laten we terug geloven. Terug verder gaan. Opgeven kan niet. 

 

Luc Ik moet niet opgeven, ik heb opgegeven. Ik ben zo zot als een achterdeur. Ik kan 

niet meer functioneren. Voor het eerst in mijn leven zie ik niet meer wat ik zie. 

(drinkt tas in een keer leeg). Geloven in een wereld van huichelaars? Ze wilden 

allemaal de Foods kapot. Een papieren gevecht voor koekjes. En waar staan de 

mensen dan? 

 

Anja Die brand was er te veel aan.  

 

Luc Alles was er te veel aan. Wie heeft die brand aangestoken?  

 

Anja Misschien was het een kortsluiting. Men weet het nog niet. Het is in het 

suikermagazijn gebeurd. De onderzoeksrechter is ermee bezig. 

 

Luc Er zijn te veel toevalligheden. Men wilt de Foods kapot. 

 

Telefoon op bureau gaat. Luc wilt niet opnemen. Anja neemt op. 

 

Anja Met Eveline? O, ja… Ja, nu herinner ik  je. Hoe gaat het. Goed. Hier is het een 

ramp. Het is niet om uit te houden. O, je weet het allemaal. Een discrete groep gaat 

alles onderzoeken. De Polo Koekkoek zal als product van het jaar voorgesteld 

worden. Er is geen weg meer terug? Dat is goed nieuws. Ja. Ik hou je op  de hoogte. 

 

Luc Ga je kortelings nog eens naar de haarkapper? 

 

Anja Misschien wel. Er zijn goede vooruitzichten. De Polo wordt verkozen als product 

van het jaar. Geweldige promotie. We komen er terug bovenop, Luc. We moeten 

alleen nog ons hoofd rechthouden. (knuffelt Luc) Wij, de Foods, mogen het niet 

opgeven. Nu niet een nooit niet! 

 

Luc Laat me gerust. Wie ben ik? 

 

Anja Jij, jij bent de Foods. De wereld kijkt naar jou! (af) 

 

Dirk (op) Ha, dag Luc. Mag ik even gaan zitten. 
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Luc wijst met zijn hand dat Dirk mag gaan zitten. 

 

Dirk Ik heb gehoord dat je terug thuis bent. Een klein hartinfarct gedaan? Wij zijn er rijp 

voor, hé! Onze leeftijd. En nog wet problemen achteraf, ja, geen pretje. Ik heb het 

helemaal naar mijn zin. Willy is ook een goede baas. 

 

Luc Willy? Ja, nu je het zegt: de golfspeler met zijn vliegtuigje. 

 

Dirk De zaken gaan uitstekend. De laatste tijd stijgt de verkoop in de afdeling koekjes. Je 

hebt toch pech, Luc. Hoe kan dat nu?  

 

Luc Ben jij zeker, Dirk, dat je nooit bedrijfsgeheimen verklapt hebt aan je nieuwe baas? 

 

Dirk Zeker. Waarom zou ik zaken verklappen. Wij hebben wel eens, bij pot en pint, over 

koekskes en deegmaken gekletst. Maar dat heeft niets met fabrieksgeheimen te 

maken. Ik ben altijd aan onze vriendschap trouw gebleven.  

 

Luc Wie heeft dan de brand gesticht in ons suikermagazijn? Waarom verkoopt 

Blauwvoet Foods plots meer en gaan wij de dieperik in? Heb jij echt niets met dit 

alles te maken? 

 

Dirk Met mijn handen op mijn hart, Luc. Ik ben geen verrader. Trouwens: ik kom je om 

een gunst vragen.  

 

Luc Vraag maar. Als ik iets voor je kan doen. Jij hebt mij altijd gesteund door dik en 

dun. Dat je ons in de steek hebt gelaten op het belangrijkste moment, vergeef ik je. 

 

Dirk Zo hoor ik het graag.  

 

Luc Neen, Dirk: ik vergeef het je niet.  

 

Dirk Dan ga ik maar. Ik wilde je in deze moeilijke momenten waarop het je allemaal 

tegen zit gewoon een helpende hand reiken. Ik ben niet kwaad, Luc. Ik begrijp maar 

al te goed hoe jij je voelt. Ik wil bij de Blauwvoet Foods weg om jou te helpen. De 

Blauwvoet trekt zijn plan wel, maar jij kunt mijn kennis en inzet gebruiken. 

 

Luc Waarom zou ik je nog vertrouwen? Trouwens: alle functies zijn bezet. We moeten 

eerder volk buitenzetten dan aannemen. Misschien stopt de Foods wel. Het failliet 

afwachten is misschien te gek om los te lopen. Ons bedrijf, vier generaties lang, 

houdt op te bestaan. Er is komen en gaan, ook voor bedrijven en firma’s. 

 

Dirk Ik wilde iets met je goedmaken, Luc. Als je me nodig hebt, laat dan maar iets 

weten. In welke functie dan ook, al is het maar gewoon heftruckchauffeur in het 

suikermagazijn. Ik hou van de Foods, Luc. (af) 

 

Polo (op) Luc, wat zie jij er uit.  

 

Luc Gewoon. 
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Polo De brand valt nog wel mee. Het komt nog wel goed, Luc. Gewoon de schouders er 

onder.  

 

Luc  Mijn droom is weggevlogen. Ik was er eerst niet voor te vinden voor die speciale 

energiekoek. En toen ik er mee akkoord ging kwam het ene probleem na het andere.  

 

Polo Misschien is het louter toeval. Eigenlijk heeft dit geen belang, Luc. We slaan er ons 

door. Ik heb wat contacten gelegd. De kinderen heb ik met Herman naar de 

Dierentuin van Antwerpen gestuurd. 

 

Anja ( op) Met containers kunnen we voorlopig verder. Wil je de offertes lezen? Met een 

fax bevestigen en morgen gaan ze al aan de slag. Wat moet ik antwoorden? 

 

Luc Voorlopig niks. 

 

Anja haalt de schouders op, af.  

 

Polo (knuffelt Luc) Komaan, Luc. Denk aan de Afrikaanse kinderen die door jouw 

koekjes gezonde voeding krijgen. Dromen van het leven. 

 

Luc Ik moet nadenken. Verdomd. Ik moet nadenken. 

 

Polo Dan laat ik je nadenken. Maar niet te lang, Luc! (af) 

 

Ilse (traag op, blijft staan, kijkt naar Luc die met zijn hoofd op de tafel ligt) Dag, Luc. 

(geen reactie) Luc, ik ben hier. Ik ben terug. 

 

Luc  (heft het hoofd op, kijkt naar Ilse, kijkt weg) Ik zie het. Is Otto er niet bij?  

 

Ilse Otto bleef maar even op Madeira. 

 

Luc Zo. 

 

Ilse Ik had mijn thuiskomst anders verwacht. 

 

Luc Ik verwachtte je niet meer. Het is hier toch veel te koud voor je.  

 

Ilse Luc, geef me nog een kans. 

 

Lita (ziet Ilse) Tiens-tiens, madame is terug. Je ziet er mager uit. Ja, van die warmte op 

Madeira kun je een stukje smelten. (naar Luc toe) Heb je dat boek nog niet gelezen? 

Patton, Lukske was een fantastische kerel. Zo maken ze er geen meer, peis ik. In 

Bastogne kreeg hij heel wat tegenslag te verduren. Hij wilde niet dat er veel 

soldaten zouden sneuvelen omdat het slecht weer was en de aanval voor de 

volgende morgen was voorzien. Daarom vroeg hij aan de aalmoezenier om een 

gebedje te maken, baat het niet schaadt het niet, en de volgende morgen…Het werd 

een groot succes, Luc. Ik heb voor jou ook een briefje geschreven. (geeft briefje aan 

Luc) 

 

Luc (bekijkt het papiertje) Wat staat er op dat papiertje? 
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Lita “Generaal, ten aanval.” Meer moet dat niet zijn.  (wijst naar Ilse) Dag Luc en geef 

ze er maar eens goed van langs! (af) 

 

Ilse (traag) Dan ga ik maar. Ik kan bij mijn mama slapen en morgen zie ik wel. (naar af, 

traag) Ik had gehoopt… 

 

Luc schraapt de keel. Ilse blijft staan.  

 

Luc langzaam recht, even naar Ilse toe, blijft dan staan. Kijkt naar Ilse. 

 

Luc Neen. Blijf. Blijf. Jouw plaats is nog vrij. 

 

Einde scène 9 

 

Doek toe. 

Frans Busschots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


