Stemmen

© Martine Rademaker

Spelers:
Groeier
Afwijzing
Onzeker
Zoeker
Denker
Confrontatie
Redder

Sfeer:
Achtergrond ziet eruit als binnenkant van
hersenen. Spiegels, her en der. Gedimd licht vol
kleuren? Mensen (lees stemmen in het hoofd)
vullen de ruimte. Herkenbaar als mensen? In
het midden een ronde schijf (beheerscentrum)
van waaruit allen beïnvloed kunnen worden

Bedoeling:
Communicatie/stemmen, voor 't gemak binnen 1
persoon, ofwel een kijkje in de hersenen? Let
op: Waar twee personen binnen dit stuk een
deel vetgedrukte regel hebben, gaan ze qua
tekst, over elkaar heen of door elkaar heen!

Gemurmel en gewandel van wezens in hersenen.
Groeier zit op ronde schijf.
Groeier:Stop, stop....rot op! Ik wil niets meer
horen.
Wezens stoppen even, reageren vanuit hun
eigen rol.
Groeier: Ik ga slapen!
Afwijzing: Slapen hè, slappeling. Mooi niet!
Afwijzing gilt Groeier van schijf af.
Groeier: Laat me nou, ik wil niets meer horen.
Onzeker: Wie heeft nou zoveel slaap nodig, 'n
Heel leven slapen... Bang voor het daglicht?
Zoeker: Welnee. Gewoon een gave om goed te
kunnen ontspannen.
Onzeker: 't Is een ziekte.
Denker: Nee, niet ziek! Misschien heeft de één
meer slaap nodig dan de ander.
Onzeker: 't Moet wel een ziekte zijn.
Zoeker: Nee, niet ziek. Een prachtig vermogen
om goed te kunnen ontspannen.
Groeier: Stik. Zo'n prachtig vermogen is het
niet. Dat schijnt niemand te kunnen snappen.
Onzeker: 't Is te jong om zoveel te slapen.
Misschien vitamine tekort?
Denker: Misschien is het gewoon stress........
Dus psychisch.
Onzeker: Is het psychisch?
Redder: is het psychisch?
Afwijzing: Psychisch...?
Groeier: Oh nee, niet wéér. Mag een mens

gewoon veel behoefte aan slaap hebben?
Denker: Ik heb gehoord dat het een soort
verkapte "terug naar de baarmoeder" behoefte
is. Wat zei Freud daarover...
Onzeker: Freud?.....Nee hoor, 't is luiigheid
Denker: Toch zal er vast wel iemand zijn die
dit kan behandelen.
Groeier: Nee, niet weer een hele kudde
therapeuten. Niet weer deskundigen. Ik wil
gewoon slapen.
Zet eerste stappen richting schijf
Onzeker: Oh nee!
Redder: Nee.
Denker: Nee!
Onzeker: Ik ga niét mijn ogen sluiten.
Afwijzing loopt pesterig mee met Groeier
Afwijzing: Ik doe ze dicht hoor.....
Groeier: Wat mij betreft sluiten ze voorgoed.
Ben ik gelijk van al dat geouwehoer af!
Afwijzing: Slappeling. Lafbek. Doe dan....
Groeier: Als dit gelul nog lang doorgaat....
Ja!......Waarom ook niet!
Is bijna bij schijf. Wezens er achteraan
Zoeker: Zeg, mooi niet. Jij besluit niet zomaar
even over mijn bestaan.
Redder: Denk 'ns aan de gevolgen voor mij.
Onzeker: En voor mij...
Redder: Kom eens. Nee, kom nou, niet zo stug.
Ga eerst eens lekker rustig bij me zitten.
Afwijzing komt tussen beiden

Afwijzing: Blijf af. Blijf af. Viezerik. Ik weet
wel wat de bedoeling is...
Redder: Waar heb je het over?
Afwijzing: Gewoon afblijven.
Redder: Ik probeer alleen maar..
Afwijzing: Ja hoor. Bijna te goed voor deze
wereld. Je bent toch niet doof? Afblijven!
Zoeker tegen Groeier
Zoeker: Kom eens, kijk.
(zet Groeier voor de spiegel) Waarom slapen?
Waarom je ogen sluiten? Kom... (zet de hand van
Groeier op de spiegel) Waarom je ogen sluiten?
Het is toch goed?
Groeier gaat tegen spiegel staan, omhelst
zichzelf, en sluit de ogen
Groeier: Het is goed, hè? Uiteindelijk ben ik
goed hè?
Zoeker: Ja, 't is goed. Je bent mooi. Van binnen
mooi... (raakt gezicht aan van Groeier) ... en van
buiten mooi...
Afwijzing: Blijf af, verdomme. Blijf af.
Stelletje viezeriken. Leugenaars, slijmerds.
Redder: Zeg, wat is er nou?
Afwijzing: Vuile huichelaar. Weer een zieltje
gewonnen?
Groeier staat nog steeds voor de spiegel
Groeier: Ja, het is goed. Thuis
loopt toe op "Afwijzing" via rondje, Afwijzing
richting spiegel
Groeier: Mooi van binnen, mooi van buiten....

(zegt dit met gezag, al wijzend naar de spiegel)
Kijk zelf dan......
Afwijzing: .............................
afwijzing kijkt, zakt in elkaar, kruipt weg en
blijft huilend roepen:
Afwijzing: Blijf af, blijf af, afblijven, weg,
afblijven, blijf af...
Groeier: Mooi van binnen, mooi van .......
Afwijzing: neeeeeeeeeeeeeeeeeee.........
Confrontatie: Jammer, dat je je "zelf" voor
viezerik uitmaakt.
Afwijzing kijkt alsof hij eindelijk herkend is,
Confrontatie loopt omkijkend weg
Confrontatie: Ik weet niet of je mooi of lelijk
van binnen bent. Maar ik vind je geen
viezerik......
Zoeker is in drukte op schijf gaan staan
Afwijzing: Ik geen viezerik.......ik geen
viezerik.... Hoe kan dat nou?...... Ik geen
viezerik.....
Deze woorden worden herhaald en sterven
langzaam weg Zoeker staat een soort van te
vibreren
Denker: Och jee, hebben we het weer! Niet
weer die zogenaamde goddelijke vibraties. Wat
zie je nou weer helder?
Redder: Je moet daar niet zo neerbuigend over
doen. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van
afwezigheid. Wat krijg je door......?
Onzeker: Dat heb ik ook wel eens. Als ik ziek

ben. Koorts heet dat. Dan ga ik ook ijlen.
Zoeker: Je noemt het ijlen, maar nee. Je schat
jezelf verkeerd in. Het is geen ziekte. Het zijn
je gaven. Gaven die je moet willen ontwikkelen.
Denker: Ik hoef dit niet aan te horen...
Groeier: Mooi van binnen, mooi van buiten. Je
bent mooi......
Denker: Ja hallo, nog even en je stijgt op.
Groeier: Maar je bent mooi....
Denker: Och......., ja......., nu voel ik het ook......
Zoeker: Zie je wel...
Denker: Nog 30 seconden...., ja hoor......, ik krijg
een boodschap door...
Onzeker: Wat dan, wat dan.....
Redder: Zie je wel, afwezigheid van...
Denker: Stil nou, ja helaas, nog 30 seconden...
Groeier: Je bent mooi..
Denker: ...en dan moeten we sterven.
Zoeker: Hoe kan dat nou, ik voel niks. Wacht
even.... Oh ja, je hebt gelijk. De boodschap is
genadeloos.
Groeier: We zijn zo mooi.....
Onzeker: Hartstikke mooi, maar ik wil niet
dood. Dat ik zo ziek ben is al erg genoeg.
Zoeker stapt van schijf
Confrontatie : We gaan niet dood. 'k Zou niet
weten waarom.
Redder: Je weet het maar nooit. Ik wil niét
alléén doodgaan.
Confrontatie: Hoe wou jij het dan doen?
Zoeker: Laten we elkaar voor de laatste maal
vasthouden, kom.
Handen worden vastgehouden, Zoeker wil

Afwijzing vastpakken
Afwijzing: Rot effe lekker op zeg. Ik hoef jou
hand niet. Zéker niet bij doodgaan. Dát kan ik
óók nog wel zelf.
Confrontatie: Kom anders hier staan, ik hoef
ook niet zo nodig.
Afwijzing: Zeg, wat verbeeld jij je wel niet.
Denk je dat je beter bent dan zij? Hou je
irritante opmerkingen voor je en laat mij lekker
met rust.
Kring wacht gespannen af. Telt de laatste 5
seconden af. Er gebeurt niks. Denker begint
hardop te lachen
Denker: Eikels. Dat júllie erin trappen, kan 'k
me voorstellen. Maar dat onze afgezant van god
zo simpel was, om mijn voorspelling over te
nemen.....,eikel, eikel, eikel.
Zoeker: Ik, ik....ik zal jouw verkeerde vibraties
moeten hebben gevoeld. Dat is het. Jij hebt de
zuivere ontvangst vertroebelt.
Denker: 't Is werkelijk onvoorstelbaar, zo snel
als jij je ergens uitlult..
Zoeker gaat snel weer op schijf staan
Redder: Je mag niet spotten met zulke gaven.
Jij hebt een slechte invloed op zijn vibraties.
Onzeker: Als het je toch allemaal zo'n onzin
vindt, ga dan weg. Wat doe je hier dan nog? Je
verpest alles.... Zeg, ik ben dus tijdens koorts
niet aan het ijlen, maar...
Groeier: Je bent zo mooi.....
Zoeker: Ik wou dat jullie konden begrijpen dat
jullie allemaal mooi zijn van binnen, ook jij..
(tegen Denker)

Redder: Dat begrijpen we ook wel.
Onzeker: Ja, ik ben dus niet ziek, maar ik heb
gaven.
Zoeker: (tegen Denker) Als je maar open zou
willen staan voor je innerlijk, voor je
levensstromen. Dat je, net als ik, in staat kan
zijn om je eigen innerlijke blokkades om te
zetten in positieve energie. Dan pas komt de
schoonheid naar buiten...
Confrontatie: Kom eens.
Zoeker: Jouw schoonheid, mijn schoonheid....
Confrontatie: Precies, jouw schoonheid. Kom
nou eens.
Zoeker: En jij, je zegt nooit veel, maar
misschien is dat je schoonheid, je gave.
Confrontatie: Vast. Maar kom nou eens. Hier is
een spiegel, en ik weet zeker dat je je eigen
schoonheid wilt zien.
Zoeker komt vol ijdelheid van schijf af en loopt
naar spiegel
Groeier: Jij bent mooi, ik ben mooi...
Afwijzing: Hou je kop eens een kwartier.
Zoeker geeft iedereen uitgebreid de
mogelijkheid om mee te kijken in de spiegel
Zoeker: Ja, ik ben mooi.
Onzeker: Oh ja. Mooi.
Redder: Oh ja. Mooi.
Groeier: Je bent mooi...
Afwijzing: Allemachtig....
Afwijzing loopt weg, Denker staat al ergens
anders
Confrontatie: Heel mooi. Prachtig. Weet je wat

ik mij afvraag?
Zoeker: Nou?
Confrontatie: Of jij niet toevallig je eigen
frustraties, over al dan niet mooi zijn,
afreageert op ons.
Zoeker: Hoezo?
Confrontatie: Ik begrijp niet wat je er beter
van wordt als je kritiekloos de hele tijd hoort
en verkondigt "jij bent mooi, ik ben mooi".
Zoeker: Jij begrijpt het inderdaad niet. Je
moet het niet alleen zeggen, je moet het voelen.
Confrontatie: Hoe komt het dan dat ik het idee
heb dat jij dat over jezelf niet zo voelt?
Zoeker: Omdat je jezelf niet mooi genoeg
vindt.
Denker: Over frustraties afreageren
gesproken....
Confrontatie: Ik vind het heel aardig
geprobeerd, dat je mijn twijfel over jouw
innerlijke schoonheid, probeert terug te
koppelen naar mij.... Maar wat ik bedoel te
zeggen is dat ik vermoed dat jij, voor jouw
schoonheid, publiek nodig hebt!
Zoeker: Jij begrijpt er echt niets van. Die
schoonheid stroomt op natuurlijke wijze binnen
in mij. Dat bén Ik.
Confrontatie: Nou, dan begrijp ik het tòch
prima. Jij hebt ons dus niet nodig. Kom, hij
heeft ons niet nodig om te gelo¬ven dat hij mooi
is.
Confrontatie delegeert de anderen weg bij de
spiegel, loopt zelf ook weg al roepend:
Confrontatie: Ik begrijp er niks van hè! Zeg
het dan, tegen jezelf, hoe mooi je bent, van
binnen en van buiten... Als het echt niet uit

frustratie is, als je echt geen publiek nodig
hebt, moet je aan jezelf toch genoeg hebben.
Wie weet, heb je anders jezelf wat toe te
geven.
Zoeker staart gefrustreerd in de spiegel, vol
ongeloof dat hij in de steek wordt gelaten,
alleen met zichzelf
Zoeker: Ik ben.....ik ben.....van binnen....ben
ik......ben ik...
Groeier: Je bent mooi, kom nou, zeg 't dan...Je
bent toch mooi?
Zoeker: Ik vind mezelf... van binnen....vind
ik.....ik heb nie¬mand nodig......ik kan het heus
wel zeggen.....
Groeier: Toe nou. Wat is er nou? Zeg 't
dan....Kom, ik zeg het voor, dan zeg jij het
na....Ik ben mooi van binnen....
Zoeker: ...........
Groeier: Je móet het zeggen! Je hebt het mij
ook verteld! Je móet het zeggen!
Zoeker: ............
Groeier: Leugenaar! 't Was een leugen. Je weet
zelf niet of je mooi bent.... Waarom heb ik je
geloofd? Je vindt mij helemaal niet mooi. Je
vindt mij mooi publiek. Ik moet voor je klappen,
is het niet? Weet je waar ik je wil klappen......?
Zoeker: ...............
Groeier: Midden in dat mooie smoeltje van je...
Groeier wil Zoeker aanvliegen, wordt
tegengehouden door Redder en Onzeker,
Zoeker zit in elkaar gedoken voor spiegel
Denker: Oh, wat ben je mooi, oh wat ben je
mooi, zo mooi heb ik je in jaren niet gezien, zo

mooi, zo mooi.
Afwijzing: ..zo mooi heb ik je in jaren niet
gezien, zo mooi, zo mooi.
Groeier: Laat me los, ik ga 'm op z'n bek
rammen. Net zolang tot er niks moois meer van
over is..
Redder: Dat ga jij helemaal niet doen......
Onzeker: We zijn allemaal ziek, zie je nou wel..
Afwijzing: Razend zijn, is heel wat anders dan
ziek hoor, Mien Hobbel... Kan heel gezond zijn,
om eens goed kwaad te worden.
Groeier: Ik sla die spiegel op je kop stuk,
schoonheid. Mij een beetje wat wijsmaken....
Confrontatie : Jij wilde toch zelf geloven wat
je verteld werd....
Groeier : Hou jij je smoel ook dicht, Mister
Wise Guy....
Denker: Als je je eigen verstand had
gebruikt.....
Groeier: Laat me los. Ik sloop ze allemaal.....
Zoeker: (begint klagelijk te gillen)
Aahhhhhhhhhhhh......
Redder: Hebben jullie nou je zin? (tegen
Onzeker over Groeier:) Hou jij hem rustig. Dan
probeer ik wat aan dat gegil te doen...
Zoeker: aaaaahhhhhhhhhhh............
Redder: Rustig maar. Moet jij zo gillen
dan.....rustig maar.
Zoeker: Ik wil niet geslagen worden.......
Ahhhhhh......
Redder: Je wordt niet geslagen, toch?.......
Rustig maar, 't is al goed. Huil maar even uit.....
Afwijzing tegen Groeier:
Afwijzing: Kijk 'm nou tegen mammies borst
aanliggen..... Hij is het niet waard om nog een

klap te krijgen..... De grootste klap is al
uitgedeeld.......hè meneer God????
Redder: Je was zo gelukkig met je gave..... Hoe
durven jullie hem zijn geluk af te nemen, zonder
er iets behoorlijks voor terug te geven?
Afwijzing: Nou wordt ie lekker....... Da's 't
risico van ongevraagd je "begaafdheid" (maakt
handbeweging "tussen haakjes") op dringen.
Zeker als je niet tegen kritiek kan.
Groeier: Mammie, mammie, mammie. Achterlijk
papkind.
Confrontatie: Als het echt geluk was geweest,
had niemand het kunnen afnemen...
Groeier loopt pesterig langs Zoeker met armen
gespreid:
Groeier: Vanmorgen vloog ze nog......
Zoeker: Ahhhhhhhhhh.....
Redder doet handen over oren van Zoeker:
Redder: Luister maar niet. Kom ik zal voor je
zorgen........
Afwijzing: Blijf af met je poten. Zorgen,
zorgen??!! Zogen. Dat is het. Zogen. Zogen.
Zeug. Moederkloek. (gaat pal voor Redder
staan:) Afblijven zeg ik je, AFBLIJVEN, AFBLIJ-VEN......
Onzeker: Moet je kijken. Iedereen is ziek,
harstikke ziek....
Redder staat op, wil Afwijzing vastpakken:
Redder: Rustig nou...
Afwijzing: Raak me niet aan, raak me niet aan.
Weg met die handen. Raak me niet aan...
. Onzeker: Ziek, allemaal verrot, ziek. Het is

mijn schuld. Ziek, harstikke ziek, gestoord. Ik
heb alles verkeerd gedaan. 't Is mijn schuld..
Zoeker: Aaahhhhhhhhh......
Redder: Rustig, rustig.......
Afwijzing en Onzeker draaien verwilderd rond
en komen ruggelings bij schijf aan waar ze op
gaan zitten
Denker: Holy Shit. Kijk nou... (tegen Redder:)
Jij ook met je aanraken....
Redder: Wat moest ik anders......
Afwijzing en Onzeker ontdekken elkaars
aanwezigheid op de schijf
Afwijzing: Wat moet jij hier?
Onzeker: Ik zit hier...
Afwijzing: Ik zat hier eerder...
Confrontatie: Nee. Jullie gingen tegelijk zitten.
Afwijzing: Jij blijft dáár zitten en je blijft
met je tengels van me af...
Onzeker: Ik ben zo ziek, zo ziek....
Afwijzing: Je bent helemaal niet ziek.
Onzeker: Hoe weet jij dat nou?
Afwijzing: Je bent niet zieker dan anders. Als
jij ziek bent, zijn wij het ook. En ik vindt niet
dat we ziek zijn.
Groeier: Vanmorgen vloog ze nog....
Zoeker: Aaaaahhhhhhhh.....
Onzeker: Hoor dan.... Zo ziek. Zo ziek. Ik ben
zo ziek.
Redder: Je bent niet ziek. Je bent een beetje
in de war. Da's alles.
Afwijzing: ...Je bent een beetje in de war, da's
alles. Pff.
Redder: Hou jij je mond nou eens even. (Loopt

naar schijf, naar Onzeker:) Je bent in de war.
Meer niet.
Afwijzing: ZOGEN! ZOGEN! ZOGEN! ZOGEN!
Onzeker: Ziek, allemaal ziek. Zo ziek....
Afwijzing: Ben ik nou zo achterlijk? Ben ik nou
gek? Waarom snapt niemand me?
Onzeker draait zich om naar Afwijzing, Redder
staat aan andere kant van Afwijzing, beiden
startklaar om hem fysiek te troosten
Onzeker: Ik snap je wél. Je bent niet gek.
Afwijzing: Je snapt me helemaal niet....
Redder: Luister nou eerst eens voordat je
oordeelt....
Onzeker: Je bent niet gek... (aait Afwijzing
over het haar) Je bent alleen ook een beetje
ziek, net als ik....
Redder slaat arm om Afwijzing heen
Groeier: ZOGEN! ZOGEN!
Zoeker: ZOGEN! ZOGEN!
Afwijzing duwt beiden van schijf, loopt
verbitterd weg
Groeier: Vanmorgen vloog ze nog....
Afwijzing: Je bent mooi! Mooi. Mooi. Mooi!
Zoeker : Zo-gen. Zo-gen.
Onzeker: Zo ziek, zo ziek....
Redder: Rustig nou, toe nou.....
Denker: En nou is het afgelopen met dat
emotionele gedoe.
Volledige stilte, Denker loopt naar schijf, gaat
erop staan. Stilte bijna ondragelijk. Iedereen,
m.u.v. Confrontatie is vol verwachting over wat

er gezegd gaat worden
Denker: Gebruik toch je verstand. Op deze
manier maken we elkaar ziek. Zouden we
misschien een poging kunnen wagen om als één
organisme te functioneren?
Stilte
Denker: Wetenschappelijk gezien, zijn er legio
mogelijkheden om als één organisme te
functioneren. Zonder al dat emotionele gedoe.
Iedereen is opvallend rustig en komt naar de
schijf toelopen om nauwkeurig te luisteren.
Zoeker blijft bij de spiegel
Denker: Het werkt als volgt: volgens de laatste
gegevens..
Redder: Goed hè, zoals hij dat kan zeggen.....
Denker kijkt geïrriteerd naar Redder, gaat
verder
denker: Zoals ik al zei, werkt het als volgt....
Redder: Ik ben zo benieuwd wat ie gaat
zeggen....
Afwijzing : Zal wel weer de een of andere
wetenschappelijke verhandeling worden.....
Denker: Hmm, hmmm.
Redder: Misschien ben je wel helemaal niet
ziek, weet jij veel...
Denker: Wil je 't nou nog horen of niet?
Redder: Ja wel, ik vind het alleen zo spannend.
Denker: Ja, ja. Goed. Volgens..
Redder: He joh, kom toch eens voor die spiegel
weg, misschien heb jij hier ook wat aan.

Redder loopt naar Zoeker
Denker: Nou heb ik er genoeg van..
Stapt van de schijf af en loopt naar Redder
Denker: Kan jij misschien het fatsoen op
brengen om een paar tellen rustig en stil te
zitten? Op deze manier kan ik nooit duidelijk
maken wat ik wil zeggen.
Redder: Dat wil ik wel, maar volgens mij ben je
al te laat... Kijk maar.
De anderen zien dat de schijf leeg is en willen
er voorzichtig op toelopen om hun verhaal te
houden
Denker: Shit. Niet doen..
Iedereen begint versnelt op de schijf af te
lopen, maar voordat iemand de schijf bereikt,
klinkt er knalharde muziek. Wezens geluidloos,
maar op hun manier bezig zich hoorbaar te
maken. Bij het einde van het nummer roept
Denker:
Denker: Je denkt ons te hebben, maar je kan
niet eeuwig die walkman ophouden! Uiteindelijk
zal je ons horen. Jij maakt niet uit..
Muziek knalt er weer in. Slapstick verwarring.
Groeier probeert op de schijf te slapen, maar
het heeft geen invloed. Denker blijft geluidloos
omhoog schreeuwen. Onzeker voelt zich
duidelijk ziek, vertoont gestoord gedrag.
Zoeker heeft het in de consternatie gemunt op
Afwijzing die van al dat aanraken redelijk
agressief wordt. Redder probeert alles te

sussen en te regelen, maar komt handen, ogen
en oren tekort. Confrontatie staat met de ogen
dicht te glimlachen. Op een gegeven moment
raakt iedereen bekaf. Ze bonken nog wat op de
wanden. Zakken uiteindelijk in elkaar. Alleen
Confrontatie staat nog. Muziek uit. Doodse
stilte. Iedereen kijkt om zich heen. Groeier
sluipt, kruipt langzaam naar de schijf. Blijkbaar
de enige met nog wat energie over en het
dichtst in de buurt van de schijf
Redder: Je gaat de verkeerde kant op... Kom
bij me zitten...
Onzeker: Wat ga je doen.....
Groeier: Ik ga doen wat ik al vanaf het begin af
aan wilde....
Onzeker: 't Is een ziekte....
Denker: Het is geen ziekte. Je hoeft dit niet
te doen, denk na.....
Zoeker: Je gaat je toch alleen ontspannen,
hè????
Onzeker: Misschien was het gewoon een
vitaminetekort....
Confrontatie: 't Maakt niet uit...
Groeier: Niemand houdt mij meer tegen....
Afwijzing: Ik doe alles voor je. Als je maar van
die schijf afblijft...
Redder : Je bent alleen maar moe...
Onzeker: Ziek, ziek, hartstikke ziek. Misschien
kunnen we maar beter doodgaan.
Zoeker: Neem je lot niet in eigen hand. Jouw
lot is ook mijn lot........ Jíj bent echt mooi....
Onzeker: 't Is mijn schuld.
Denker: Doe niet zo emotioneel. Denk na.
Gebruik je verstand. Dit hoeft niet zo...
Redder: Tuurlijk, je bent hartstikke moe, je
mag overal slapen. Maar niet daar....

Afwijzing: Oke, alles wat je wil..... Wil je een
knuffel?..... Moet ik je vast houden?....
Onzeker: Ik heb jou ziek gemaakt...
Denker: Ik wil je helpen alles op een rijtje te
zetten...
Groeier: Dát is nou precies, waar ik mijn buik
vol van heb.
Redder : Je bent in de war...
Onzeker: Je bent ziek.....
Groeier : Donder op! Niet ik ben ziek. Niet ik
ben in de war. Jullie zijn ziek!
Onzeker: Dat zeg ik toch de hele tijd.
Afwijzing: Dus wij zijn ziek. Dank je. Ga jij zo
met ons om? Ik bied je verdomme mezelf aan!
Groeier:Dankbáár...... Kan me niet herinneren
dat ik je daarom gevraagd heb. Maar, fijn voor
je, dat 't zo spontaan uit jezelf opkomt.
Redder: Begrijp je dan niet dat ik me zorgen
maak?
Groeier: Ik wou dat jij eens zou begrijpen, dat
jíj, jouw zorgen máákt.... Jij loopt voornamelijk
druk te "doen". Verder "doe" je niets!
Denker: Luister nou eens. Er is altijd alles aan
gedaan om het zo "prettig" mogelijk te maken.
Wij hebben echt het beste met je voor. Sta je
er wel eens bij stil, wat wij allemaal wél doen?
Confrontatie: Wij? Wij? Je bent wel overtuigd
……

Einde zichtversie
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