Eenakter

Vissen
COCKYVAN BOKHOVEN

met mij gaan bridgen! Hoe moet dat nu? Hoe kom ik nou
Patty en Isa, twee dames van dertig plus, komen links en

aan een ander!' Bridgen. Jawel. Een beetje tussen die kake-

rechts op met viskoffers, hengels en wat nog meer nodig is

lende oude wijven gaan zitten. Ik word de hele dag al sufge-

om te vissen. Ze omhelzen elkaar.

luld in die eindeloze vergaderingen. Weetje dat ik de afge-

Isa

Ik heb je auto helemaal niet gezien.

lopen week geen patiënt heb gezien. (Lachend:) Behalve

Patty

Ik sta aan de andere kant. Kom van mijn moeder.

mijn moeder dan.

Isa

Was het weer mis met haar?

Isa

Patty

(Zucht en wuift haar vraag weg.loopt naar een

gens last van. Patiënten houden hun mond in de stand zoals

Had je maar tandarts moeten worden. Ik heb ner-

plek.) Ik zal blij zijn als Pim terug is. Deze stek maar? Niet

ik het wil en mijn personeel ook Iedereen doet braaf wat ik

groot, maar beter dan vorige keer.

zeg. En zo hoort het.

Isa

Daar heb jij anders wel die zeelt van 1 kilo gevan-

gen.

Patty

Ik doe onderhand een moord voor een goed

gesprek.

Patty

Anderhalve kilo.

Isa

Isa

Ik bedoel maar. (Probeert haar koffer neer te zetten.)

psychiater.

Zei Mulisch dat niet: Een goede patiënt maakt de

Een beetje smal hier. Zompig. En schuin. Als je niet uitkijkt

Patty

donder je met koffer en al de plomp in. (Ze begint de aarde

maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Hij had

Nee, een goede psychopaat maakt de psychiater,

aan te stampen.)

het trouwens gejat van een of andere oude Griek - zal

Patty

Socrates wel geweest zijn - die zei: het kind baart de moe-

Ja, hallo! Ca je alle vissen een beetje wegjagen.

Hier gaat het best volgens mij. Ja, prima stek. (Zet haar vis-

der.

koffer neer en legt de rest van haar uitrusting er naast.) Kijk,

Isa

en als jij nou hier gaat zitten, valt er niks meer te klagen.

die van jou.

(Gaat actief haar stek inrichten en de hengel klaar maken.)

Patty

Isa

(Bekijkt goedkeurend de nieuwe plaats. Zet er haar

Nou dan heb jij toch iets helemaal fout gedaan met
Helemaal niet. Je wordt als moeder bij het eerste

kind geboren en dat was bij onze Pim. Hij heeft haar meteen

viskoffer neer. Rekt zich uit en slaakt daarbij met zichtbaar

verpest. Als hij weg is draait ze hartstikke door.

genoegen een kreet) Heerlijk, wat een weer en wat een

Isa

Psychiaters hebben altijd rare ouders.

ruimte. (Maakt op haar gemak haar viskoffer open. Haalt er

Patty

Hadden die van jou dan rotte tanden?

een thermoskan koffie uit, draait de dop eraf en schenkt die

Isa

Nee, maar mijn vader was tandarts, dat telt ook, en

vol koffie.) Mooi water ook. Ik hou niet van stilstaand water.

zijn ouders, nou, dat was treurig in die monden hoor.

Dode boel. Niks te zien. Nee, dit is precies goed. (Gaat op de

Patty

Wil je de voerballen vast pakken?

koffer zitten.) Jij ook Patty?

Isa

(Slaat verschrikt haar hand voor haar mond.)
Nee hè Isa? Jij het voer en ik de maden. Dat doen

Patty

Nou al? Gisteren doorgezakt?

Patty

Isa

Zoiets. Ik ben niet erg in vorm vrees ik. (Lacherig:)

we nou al jaren. (Ziet dat Isa grijnst.) Wat ben je toch een

Moest jij trouwens niet bridgen?

trut. Wat heb jij vandaag? Doe eens wat.

Patty

Hoe weet jij? Heeft ze jou gebeld?

Isa

(Pakt de voerballen uit de viskoffer en geeft die aan

Isa

Tuurlijk. Ze probeerde uit te vissen waar jij vanmid-

Patty

Daarna gaat ze weer op de koffer zitten.) Drie delen

dag was.

paneermeel geel, een deel paneermeel blank, twee delen

Patty

stroopwafel meel, drie delen melasse, een deel maïsmeel,

Gek word je van dat mens. Altijd haar zin doordrij-

ven. Wil ik na de koffie weggaan begint ze met: 'En je zou

twee borrelglaasjes melasse vloeibaar. Moet goed zijn.

Patty

Dat is voor lichtstromend water.

Dat meen je niet?

Isa

Zo hard stroomt de Zuidwillemsvaart toch niet. Af

Isa

(Pakt haar mobieltje.) Nou en of.

Patty

Laat nou bellen.

leven in de brouwerij. Bovendien had ik anders ijscowafel-

Isa

Misschien is hij het wel. Met Isa van Wijk. Mevrouw

meel en kokosmeel moeten gebruiken en dat had ik niet

Veste rs!

en toe wat rimpeling van de sluizen en boten. Net genoeg

meer.
Patty

Patty
(Bezig met het haakje aan de lijn.) Altijd zo'n

(Schudt glimlachend haar hoofd.) Ik had het kunnen

weten.

gepiel. Hij zit. Waar ben je gisteren naar toe geweest? Ja

Isa

had toch een congres? (Begint met het peilen van haar dob-

ben?

ber.)

Patty

Omdat ik de mijne uit heb staan.

Isa

(Geeft het mobieltje aan Patty.) Hier.

Isa

Ja, in het Amstelhotel. Dodelijk saai, sprekers en col-

Maar waarom belt u naar mij als u Patty moet heb-

lega's. Ben ik 'm na de lunch gesmeerd. Had ik mooi de tijd

(Waarschuwend:) Dialect!

om naar die hengelshop te gaan in de Kalverstraat, je weet

Patty

wel waar ze die grappige dobbers hebben. Druk! Toen kwam

ander dialect is goed.) Met Pat. Welluk? Doe us rustig oan.

ik aan de praat met een hele leuke vent. Hij ligt te diep.

Ik verstao dur gin woord van. Wè gin watter? Dè kan nie. Ge

Patty

Zal wel?

het aaltèd watter. As ge de kroan ope draait hedde watter.

Isa

Dat zie je toch zelf ook wel.

Bove ok nie? Nerges nie. En hedde ok gin briefke gehad

Patty

Ik bedoel die vent. Ga nou verder.

dasse ut watter afsluite? Wittet zeker want gij bent altèd

Isa

Nou die man had nog nooit een vrouw ontmoet die

Dan is ze overstuur. (Neemt het mobieltje over. Elk

alles kwèt. Kèk nog us goed. (Tegen Isa:) Ze zegt dat er geen

zoveel van vissen wist. Dat was zo grappig. Hij bleef maar

water uit de kraan komt. Lijkt me lastig. Je bent zo gewend

van alles vragen, over voer, aas, stekken, je kunt het niet

dat er water uit komt als je een kraan open draait. Maar

bedenken of hij wou het weten. Als er ter plaatste een stoel

hoezo hij is het? Ik dacht datje dat uitje kop had gezet.

hadden gestaan waren we die winkel niet meer uitgekomen.

Isa

Tuurlijk niet. Waarom zou ik?

Dus toen zijn we samen koffie gaan drinken. Nou staat hij te

Patty

Ik heb je er anders heel lang niet meer over

ondiep.

gehoord.

Patty

Echt waar?

Isa

Tuurlijk niet. Jij wordt altijd boos.

Isa

Tuurlijk. Veel te ondiep.

Patty

(Boos:) Helemaal niet!

Patty

Ja hallo, als jij je eigen dobber eens ging peilen.

Isa

(Maakt gebaar van 'zie je wel'.)

Isa

(Staat op en begint traag haar stek in te richten.) En

Patty

(Tegen haar moeder:) Zeker wete? Ekkes wachte ik

van het een kwam het ander. Zijn we samen gaan eten en

geleuf dèk beet heb. (Ze houdt haar hand op de telefoon.)

tenslotte eindigden we in een kroeg. (Aarzelend:) En van-

Mag ik dan niet zeggen dat zoiets levensgevaarlijk is! Wat is

avond zie ik hem weer.

het voor een vent?

Patty

Wat zeg je?

Isa

Isa

Ja, sorry hoor, maar hij komt uit Chicago en morgen-

vroeg moet hij weer terug.

Begin je weer te zeuren. Jij wipt je een slag in de

rondte en als ik eindelijk de juiste man op het juiste moment
ontmoet, hebben we ineens commentaar.

Patty

Maar wij zouden gaan eten!

Patty

Isa

Dat weet ik ,maar, maar, hij is het!

wip alleen als, nou ja, ik heb altijd condooms bij me. Zonder

Ik wip me helemaal niet een slag in de rondte. Ik

Patty

(Ze kijkt even verbaasd.) Nee! (Isa's mobieltje gaat.)

condoom gaat het feest niet door.

Isa

Altijd?

Patty

Altijd.(Pakt meteen een pakje ergens uit haar kleren

wat schoner uit.
Patty

Zakpijpjes? Waar slaat dat nou weer op? Jij bent

en wappert er mee.) En dat weet jij heel goed. (Tegen haar

helemaal niet van plan te vissen he? Jij komt hier alleen

moeder:) 't Waar niks. Wazegde? Wa hèdde gij toch mè wat-

even vertellen datje vanavond een nummertje gaat maken

ter. Gistere te veul en nou te wènnig. (Tegen Isa:) Gisteren

met een of andere wildvreemde vent.

stond de boel blank. (Tegen haar moeder:) Witte wa ma, goa

Isa

us noar de buurvrouw. Kijke of die watter het en aanders

(Gaat demonstratief de hengel in elkaar zetten.)

Ik ben nu vruchtbaar. Nu moet ik de kans grijpen.

moette de watterlèding mar belle. (Klapt het mobieltje gede-

Patty

cideerd dicht. Tegen Isa:) Je loopt zo nog wat op.

water.)

Isa

Welnee, het is een hartstikke leuke, gezonde man.

Mooi gebit.

(Smalend:) Zakpijpjes. (Gooit een voederbal in het

Isa

Dat zijn hele nuttige beestjes. Ze leven in zee en het

zijn een soort kokertjes. Aan de ene kant stroomt het voedsel

Patty

Hoe weet jij dat?

er in en aan de andere kant stroomt het afval eruit en onder-

Isa

Ik heb flink naar zijn gezondheid zitten vissen.

tussen filteren ze het water. Tweehonderd liter water per

Patty

Dan kan hij nog wel aids hebben.

minuut.

Isa

Getrouwd, twee kinderen.

Patty

Patty

Dan kan hij nog wel aids hebben.

nodig (mobieltje van Isa gaat) hebt om zwanger te worden?

Isa

Hij tennist, loopt marathons en hij zegt dat ie in

Kijk eerst even of het mijn moeder niet is.

En weet die zakpijp van jou datje hem alleen maar

geen jaren ziek is geweest. (Interuptie:) A good catch!

Isa

Patty

Ben jij nou echt zo'n dom wicht.

mobieltje aan Patty:) Politie. Voor jou.

Isa

Ja, ja, tuurlijk, dan kan hij nog wel aids hebben.

Patty

(Doet ze niet.) Met Isa van Wijk. Met wie? (Geeft het

Met Patty Vesters. Ja. Ja, dat is mijn moeder.

Maar daar geloof ik niks van en zoveel kansen krijg ik niet.

Mijnheer eh? Mijnheer De Vries, waarom belt u dan naar

Hij is zeebioloog. Onderzoekt het leven

mij? Oh. Gisteren was ze ook al overstuur mijnheer De Vries.

van zakpijpjes. Dat zijn toch

Hebben uw collega's dat niet doorgegeven? Nee? Nou

interessante beestjes.

gisteren heeft ze de kraan open gezet en is ze lekker

Als ze hier in het

gaan winkelen in de stad. En nu heeft ze dus de hoofd-

kanaal lagen

kraan dichtgedraaid. Ja natuurlijk, Ze zei gisteren ook

zag het

dat ze de kraan niet open had gezet. Nee, heus, die

water er

krijgt geen beroerte echt niet. Nee, dement is ze ook

heel

niet. Ze heeft last van haar navelstreng. Haar zoon is
voor drie maanden naar Amerika en dan flipt ze. Nee,
ik was beslist niet van plan om naar huis te komen.
Zeg haar dat maar. Gisteren heeft uw collega mij overgehaald, maar dat gaat nu echt niet gebeuren. Dat
ben ik helemaal met u eens. Dag mijnheer De Vries.
(Geeft het mobieltje terug aan Isa:) Mooi niet. Ik
zal ze hebben.
Isa

Heeft ze gisteren
echt de kraan open
gezet?
Patty

Ja, een

puinhoop in
huis!
|
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Isa

Misschien is er toch iets niet goed met haar. Ik bedoel, zoiets

luistere. Elke streek die gij uithaolt, overtref ik mee gemak.

doe je toch niet.

Dus da zok mar opgeve. En de plisie war ok nie blij met oe

Patty

dus die zok ook maar nie mèr lastig valle. Beginde al wir un

Streken .Altijd iedereen voor haar karretje spannen.

Daar is ze goed in. Heb ik mijn mobieltje uitstaan weet ze

bietje op te knappe? (Houdt de telefoon even tussen zichzelf

me nog te bereiken. Nee, daar is niks mis mee en ik ben echt

en Isa. Beiden luisteren met genoegen.) Nou, bende klaor?

niet van plan om me drie maa'nden door haar te laten terro-

Dan kan ik endeluk goan visse. (Tegen Isa:) Nou komen de

riseren.(lsa heeft een sms'je.) Stel je voor. Pim is net tien

tranen. Jawel hoor. (Tegen haar moeder:) Luistert us ma. As

dagen weg. Ik gooi dat ding zo meteen nog in het kanaal!

we nou us over een poar weke noar New York goan samen.

Isa

(Leest het sms'je.) Godverdomme...

Voor un dag of aacht, dan duurt ut allemoal. Nou dan nie.

Patty

Wat is er?

Dan goade toch lekker allenig. Doar hedde mèn nie mee.

Isa

Hij zegt af. De lul.

Verrek, ik heb wir beet. Ma, ik goa visse, houdoe war. (Geeft

Patty

Die catch van je? Wat een eikel.

het mobieltje aan Isa.)

Isa

Zak.

Isa

Jezus, wat ben jij gevat zeg.

Patty

Flapdrol.

Patty

Ik heb een goede leerschool gehad.

Isa

Slijmbal.

Isa

Ben je niet bang dat het een keertje mis gaat.

Patty

Zeikstraal.

Patty

Nog niet. Ze bijten niet erg hard.
We zitten net. Mag ik de maden even van je.

Isa

Hufter.

Isa

Patty

Gajes.

Hoeveel heb jij er aangehangen?

Isa

Lul de behanger.

Patty

Drie, ik zweer bij drie.

Patty

Af! Die hadden we al gehad.

Isa

(Isa hangt er ook drie aan.)

(Beiden lachen.)

(Beiden kijken een tijdje ontspannen naar hun dobber.)

Isa

Isa

(Heeft weer een sms'je. Leest.) Het gore lef!

nou heeft hij spijt. Als de dood dat we gezien worden door

Patty

Wat nou weer

zijn collega's natuurlijk. Hij had toch op zijn minst (mobieltje

Isa

(Leest voor:) Please teil me. I have to know. Do you

gaat) even kunnen bellen. Daar zul je hem hebben. Met Isa.

have aids?

(Geeft meteen het mobieltje aan Patty.) Shit, weer je moeder.

Patty

Patty

hebt al met hem geneukt!

Don't feel well. Ja, ja, gisteren te veel gezopen en

Godverdorie ma, hauw nouw us op. Ja da wittik. Ja

Maar waarom vraagt hij dat aan. Godallemachtig, je

da zinde van die kroan gisteren ok. Hadde ok nie gedoan.

Isa

Tuurlijk. Je moet het ijzer smeden als het heet is. En

Gij hèt zikker kabouterkes in huis. Oh, mar nou hèddut écht

nu is mijnheer nuchter en schrikt hij zich kapot. (Sms't terug.)

nie gedoan. Gistere wel dan. Gisteren zinde aanders da ge

Patty

Ja hallo. Vind je 't gek? Die man is gewend een

het ok nie gedoan had. Ak ut goed begrèp, hèdde gistere de

beetje braaf naar zakpijpjes te turen en plots heeft hij 'onbe-

kroan dus wel ope gezet, mar vandaog nie dichtgedraait.

schermd' met een onbekende vrouw liggen vogelen.

Wie hèt dè dan gedoan? Gij nie? Da witte zeker? Oh, begin-

Isa

Nee toch. Arme man.

de nou oan oe verstaand te twèfele. Nou da doe ik al joare.

Patty

Wat heb je geantwoord?

Ja, ik heur 't. Nou bende echt over de zèèk. Witte ook us wa

Isa

Ja natuurlijk. Dat zal hem leren buiten de deur te

dè is. Nie leuk war as ge ut echt nie mir wit. Hou nauw maar

neuken.

op. Goat us zitte. MA GOA ZITTEÜ Ge hèt gelijk. Gij hèt de

Patty

Wat ben jij een rotwijf!

hoofdkraan nie dichtgedraaid. Hoe ik dè wit? Umdè ik dè

Isa

Ja, heerlijk hè?

heb gedoan.

(Beiden grijnzen en kijken met veel genoegen naar hun dob-

Isa

bers.)

(Schiet in de lach.) Wat ben jij een heks.

(Beiden kijken elkaar uiterst tevreden aan.)
Patty

Ja, doar worde effe stil van war. Nou moete us goed

(Black out.)

