
CONTROL ALT DELETE, script versie 1 
 
We horen kvk ‘een been op de stoep’ bij binnenkomst publiek. 
Publiek gaat zitten, donker. 
 
We zien een stukje witte achterwand/ scherm, 4 stoelen met daaronder wat attributen, 
stapels kooien, stapels kleding en een overheadprojector. Vier spelers zitten op de stoelen als 
het licht in de zaal dooft. 
 
Scene 1: Opening met afbakening en monoloog 

- 1. Begint de vloer af te bakenen dmv tape en meetlint. De anderen kijken toe vanaf de 
stoel. Vervolgens gaat ze bij de overheadprojector zitten en zet hem aan en legt er 
iets op.  

- 2. Komt van haar stoel en start monoloog ( doodsangst over vriend) 
 
2) Ze is vijf minuten later. Ze moest toch tot 21 uur werken? Dan is ze meestal om half tien 
thuis. Het is nu vijf over half tien. Zou er iets gebeurd zijn? Rustig blijven, het is vast druk op 
de weg. Ze komt eraan, ik weet het zeker.  
... 
Dan raak ik in paniek. Er zal toch niks gebeurd zijn? Met die drukte op de weg. Ik kan niet 
ophouden met denken.. Ze heeft een ongeluk gehad, ik weet het zeker, ze is met de auto 
tegen de brug aan gereden en nu is er een ambulance bij haar, maar ze zijn al te laat. Ze was 
op slag dood. De politie staat straks voor de deur. Ik moet iets doen, ik ga de adressenlijst 
langslopen. De adressenlijst van al onze familie, vrienden en kennissen, ik moet ervoor 
zorgen dat die klopt. Voor de rouwkaart. ( rustig) Dat is trouwens een hele mooie, met witte 
rozen, want dat zijn haar lievelingsbloemen. (Ordenend vertellend)  Ik zoek verschillende 
uitvaartmaatschappijen op en zet hun nummers in m'n mobiel. En dan bedenk  ik wat ik aan 
moet op de uitvaart. En de speech, de speech is heel belangrijk. Wat ga ik zeggen? Ik schrijf 
het helemaal uit. En dan komen de tranen. ( emotie) Ik  voel de angst, het verdriet en de pijn 
opkomen. Ik kan zo niet in de huiskamer blijven zitten, vlug ga ik naar boven en ga onder de 
douche staan. Ik oefen de speech, terwijl ik onbedaarlijk onder het warme water sta te 
huilen. Ik denk aan hoe ik het iedereen moet vertellen. En hoe verdrietig ze zullen zijn. Oh, 
god, ik moet zonder haar verder leven. Hoe ga ik dat doen? Kan ik hier wel blijven wonen of 
moet ik meer gaan werken? Oh, ik hou zo van haar. Ik mis haar zo! 
En dan komt ze binnen. Vergadering was uitgelopen. Ze geeft me een kus, "Hi schatje, heb je 
een fijne dag gehad? Is er nog iets te eten?" En weg is ze,, naar de keuken. 
 
Na monoloog gaat 2. met de kleding bezig ( materiaalonderzoek: voelen, aftasten, bekijken, 
verstoppen) 
 
Scene 2: Dierenwinkel 

- 3. ( klant) en 4. ( verkoper) komen op voor de scene van de dierenwinkel. 
- 1. Verplaatst evt wat kooien, alsof ze winkelmedewerker is. ( ordening) 

 
K: Hallo 
V: Hallo 
K: Ik heb hier pas een olifantje gekocht. 



V: Ja, de roze. 
K: Inderdaad, in dit kooitje. 
V: Klopt! Gaat het goed met hem? 
K: Ja, hij groeit prima. 
V: Fijn, fijn. 
K: Maar nu is hij een beetje uit z’n kooitje gegroeid. 
V: Dat doen ze vaker. He vervelend. Maar ik heb hier nog een aantal kooien staan. 
K: Oké, dus ik mag ‘m ruilen. 
V: Ja, dat kan inderdaad. 
K: Zou ik anders dat olifantje ook terug kunnen geven aan je? Zeg maar, ruilen voor iets 
anders? 
V: Uhm, nee. 
K: Maar, hij zit een beetje in de weg. 
V: Ja, dat snap ik. 
K: Ik heb er best wel last van. 
V: Logisch, ze blijven natuurlijk niet eeuwig schattig. 
K: Schattig, grappig. Nee, hij eet nu vooral veel, waardoor hij logger en moeilijker 
verplaatsbaar wordt. 
V: Zo zijn ze. Dat had u kunnen weten. Daar komt bij dat ik hier nog een heel stel op 
voorraad heb en die moet ik ook eerst nog kwijt, dus ik neem geen roze olifanten terug. 
K: Nou, doe dan maar een grotere kooi. 
V: Oke, hoe groot had u ‘m ongeveer willen hebben? 
K: Nouja, hij neemt nu 2 derde van het bad in. 
V: Ja. U heeft een ligbad neem ik aan? 
K: Ja 
V: Ik zal eens kijken wat ik nog heb staan. 
 
Na de dierenwinkel gaat 4. af. 3. Gaat bij 2. Zitten voor materiaalonderzoek. Muziek fade in.  
 
Scene 3: Abstract materiaalonderzoek 

- 2 en 3 doen een fysieke scene met materiaal 
- 1 ook maar dan met de kooi 
- Opbouw in bewegingen  

 
1: omarmen, afstand nemen, aaien, bekijken, armen/vingers doorheen halen 
2: Vouwen, (op-)knopen, vastzitten, aaien/vegen 
3: rekken, punten zetten, gooien, draaien 
 
Muziek fade uit. 
1. Verandert sheet, 3 gaat af , 2 Eindigt zittend, 4 gaat achter 2 zitten. 
 
Scene 4: Moeder en dochter 

- Fysieke scene met tekst tussen dochter (2), moeder (1) en dwang (4) 
Op vriendelijke doch bezorgde toon roepen 
Alles met de rug naar het publiek (duidelijk en luid praten) 
 



Stem 1: Heb je je haren vast? Makkelijk kapsel, is ook goed he. Ga je je tanden poetsen? 
Hoor ik het water nog lopen? Heb je je pyama al aan? 
 
4 herhaalt alle handelingen 3x krachtig. 
 
Stem (1)  komt helpen shirt uitdoen 
“Vandaag help ik je wel even, morgen proberen we het weer opnieuw.” 
 
2 gaat liggen, 4 ook achter haar  (ernaast, niet 'erboven') 
 
1:  Doe je het licht nog even uit? 
2: Wil jij dat even doen? 
 
Eindigt liggend achter elkaar. 3 komt troostend neuriend  op ( olifantje in het bos). De 
anderen gaan meezingen> canon> ze gaan af. 
 
Scene 5: telkens opnieuw  beginnen 

- 3 probeert het publiek samen tot 10 te laten tellen.   
 
Beste mensen, ik wil graag even iets met jullie samen doen. We gaan samen tot 10 tellen. 
Dat klinkt natuurlijk niet zo ingewikkeld, maar niemand mag tegelijkertijd een cijfer zeggen. 
Dus omstebeurt. Ik begin met 1, iemand roept 2 en ga zo maar door. Echter, als twee, of 
meer mensen tegelijk hetzelfde cijfer zeggen, moeten we opnieuw beginnen? Duidelijk? 
Laten we het maar gewoon proberen. Een… 
 
( wanneer mensen tegelijk een cijfer roepen begin je opnieuw, maar het kan ook te lang 
duren etc. Reageren met ‘gewoon weer opnieuw, nog een keer, is best ingewikkeld he, 
doorgaan, doorgaan, niet stoppen’) 
 
Soundcloud (sneltrein-tekst) gaat aan. Allemaal gelijk op de vloer. 
 
Scene 6: Lijnen 
We horen de soundcloud. 
2, 3 en 4 gaan heen en weer op lijnen lopen. ( Strakke verplaatsingen met kooien/ kleding) 
1 reageert live op de tekst met ‘ Mag ik even?’, 1-2-3. 
 
“ Uitstappen! Hoezo, ik heb niks gedaan? Maar als ik uitstap zullen ze mij zien trillen. En als 
ze dan naar mij kijken wordt ik rood, dat weet ik. Dat is verdacht. Dus gaan ze mijn tas 
doorzoeken en halen ze de honden erbij. Ik ben bang voor handen, ze bijten en dan verbloed 
ik. Misschien heb ik geluk en overleef ik het. Maar dan moet iknaar het ziekenhuis. Ik wordt 
altijd heel misselijk als ik het desinfecteermiddel ruik. Dat is ook heel ongezond als ik dat 
inhaleer. Het gaat mijn innerlijk opvreten, dan ga ik alsnog dood. Ik ga dood, wat kan ik 
doen. Wat kan ik doen? Kijken naar mijn arm, hij is nog heel, ik ga niet dood. Kijken, kijken, 
nog een keer kijken. Ademen, in en uit , in en uit, in en uit. Niet eraan denken dat ik in mijn 
tas een nagelschaar heb zitten dat ik als wapen kan gebruiken, niet eraan denken dat ik in 
mijn tas een nagelschaar heb zitten dat ik als wapen kan gebruiken, niet eraan denken dat ik 
in mijn tas een nagelschaar heb zitten dat ik als wapen kan gebruiken. Oh God, ze gaan me 



pakken. Ze gaan me voor de honden gooien, ze gaan me verhoren. In een klein donker 
kamertje gaan ze me martelen. Ik heb niks gedaan, of toch wel? Gister nog heb ik tegen mijn 
buurvrouw onaardige dingen gezegd. Dat was niet zo gemeend. Geloof me toch!” 
 
Einde soundcloud, er staat een kooienwand > freeze. 
 3 spreekt 4 aan. 1 zit abstract vooraan  bij kooi/ projector, 2 kijkt naar de dialoog. 
 
Scene 7: Dialoog met dwang 

- Interviewer (3) spreekt dwang (4) aan > dialoog 
 
3. Daar ben je weer, alsof je nooit bent weg geweest. Was je er eigenlijk alyijd al of kwam je 
ineens? 
4. Ik kwam zo stilletjes eens om het hoekje kijken en dat beviel me wel en wipte steeds meer 
binnen. En als ik welkom ben, dan nestel ik me voor geruime tijd bij jou. Jij- ik, ik – jij, al een 
team, hoort bij elkaar. 
3. Ik wil geen team, ik wil alleen. Wanneer kwam je om dat hoekje kijken? 
4. Lang geleden of was het nog maar kort? Ik was op de achtergrond aanwezig en kwam als 
een duveltje uit een doosje, of… Wat doet het er ook toe. Ik ben er en zie me maar eens weg 
te krijgen. 
3. Je bent niet welkom. Wel bekend,, maar niet meer welkom. Je verdraait alles wat ik 
bedoel zoals je ook draait in mijn hoofd en me geen rust gunt. Ik haat het als je zegt dat je bij 
me hoort, want ik en jij zijn verschillend. 
4. Au! Doe ik zo mijn best alles te ordenen, te controleren, te structuren, t herhalen, ritme te 
geven, in vakjes te zetten, je aan jet denken te zetten en bij te zijn. En dan wordt ik ontkent. 
3. Nee, ja, weet ik veel. Je bent gewoon te veel. Als ik en jij en jij en ik samen zijn is het 
teveel. Te zwaar, te druk. Ik wil gewoon wat lichter. En als je vindt dat jij en ik en ik en jij bij 
elkaar horen, maakt het toch niet uit of de een wat groter is dan de ander? 
4. Precies! 
3. Nee, niet jij… ( loopt gefrustreerd af. Gaat bij/ tussen de kooien zitten) 
 
2 loopt op 4 af. 
Scene 8: dwangolifant 

- 2 spreekt 4 (dwangolifant) aan > dialoog 
 
2. Hey olifantje! 
4. Huh? 
2. JIj! Waarom heb jij toch altijd zon honger?Altijd maar maar eten vreten meer meer meer! 
4. Dat valt toch best wel mee? 
2. Nee dat valt echt niet mee. Ik geef jou 1 slok water, jij wilt er drie. Ik was een keer jouw 
slurf, jij wil dat het 3x gebeurt. 
4. Dat mag ik toch best van je vragen? 
2. Nou, jij overdrijft gewoon zo, jij bent zoooo onverzadigbaar. Ik heb aan 1 keer het gas 
controleren genoeg maar nee jij wil het dan weer 3x checken. Meer meer meer altijd maar 
meer. Waarom? 
4. Omdat ik groot ben en jij klein? 
2.  Jij was altijd zo schattig en klein...totdat je in de pubertijd kwam..je bent gaan eten en 
nooit meer gestopt.  En terwijl jij gevoed wordt raak ik uitgeput. Hol... 



4. Ja maar ho eens even. Eerst wilde je me wel zodat je zogenaamd voor mij kon zorgen; 
maar  ik zorgde voor jou. Ik zorg er toch voor dat je veilig bent? Dat jou niks overkomt? 
2. Ja er overkomt mij niks omdát ik nergens meer kom! 
4. Pardon? 
2. Ik kan me toch nergens meer met jou vertonen. Het duurt alleen al drie  uur om op te 
staan en me aan uit aan uit aan uit aan te kleden. Maar dan vind jij weer dat mijn sokken 
niet goed zitten en moet ik weer andere uitzoeken zónder haartjes van de kat, zónder 
naadjes, zónder streepjes en dat mijn grote teen dan op de juiste plek komt te zitten en 
dan...dan moet ik nog eten. Naja jij moet eten. En dan die appel niet 1 keer wassen maar dri 
keer en als er dan vier pitjes in zitten moet ik er een zoeken met drie pitjes.  En als we dan 
eindelijk drie keer de deur open en dicht en open en dicht en open en dicht hebben gedaan, 
kunnen we gaan. Maar dan hebben we de bus gemist dus moeten we 23 minuten wachten 
op de volgende want lijn 17 daar pas jij niet in. Dat gaat niet. 
4. Het gaat niet... 
2. Nee dit gaat zo niet langer. Ik  kan je ook niet meer verbergen voor de buitenwereld. Je 
bent te groot, iedereen merkt je op. Ik schaam me kapot dat ik overal!een roze olifant mee 
naar toe sleur. Daar heb je haar weer en ( fluisterend) die olifant. 
4. Ik wist niet dat ik je zo ongelukkig maakte, dat was nooit mijn bedoeling. Ik dacht dat je 
van mij hield. Ik wel van jou namelijk. 
 
Even stilte laten vallen, na de ‘liefdevolle’ zin van dwangolifant en dan komt er, bam, harde 
muziek in. 4 stapt er uit. 
 
Scene 9: losmaken 

- 1 maakt kleine bewegingen 
- 2 gaat los dmv vallen en opstaan 
- 3 lopen > viewpoints, grote bewegingen 
- 4 komt weer oplopen als professor. Gaat vrolijk schreeuwend uitleg geven aan het 

publiek. 
 

4 Wist u dat zo’n 85% van de Nederlanders bekend is met eigen dwanghandelingen. 
Wanneer wij doorvragen naar de aard van deze handelingen, is er een top 3 samen te 
stellen. Op drie vinden we dan de voormalige nummer 1: het controleren van gas, licht en/of 
verwarming bij het verlaten van het huis. Dit betreft dan het dubbel, driedubbel of zelfs 
vaker controleren hiervan. Op de tweede plaats vinden wij het dwangmatig controleren van 
de telefoon van de partner, op de aanwezigheid van appjes, sms-jes, mails en voice-mails, 
afkomstig van onbekende nummers en namen ofwel met iets te intieme inhoud. Met stip op 
1 en zelfs door 96% van de zelfbekennende dwanghandelende respondenten genoemd: het 
dwangmatig controleren van de smart-phone, op de aanwezigheid van nieuwe meldingen. 
Gemiddeld gebeurt dit eens in het kwartier, waarbij ook piekervaringen optreden van eens 
per minuut. Wanneer deze handelingen leiden tot een verminderd functioneren in het 
dagelijks leven, wordt het tijd om hulp in te schakelen. U heeft dan recht op een DBC uit de 
DSM, bijvoorbeeld OCD of OCP. Indien u wilt weten wat dit betekent, kunt u te rade gaan bij 
uw huisarts of uw psychiater. Of u googelt het even, natuurlijk. 
 
De muziek gaat nog even door > ineens uit. We zien de spelers hijgend liggen/zitten. 
 



Scene 10: zo werkt dwang echt 
- 2 komt langzaam omhoog en begint haar monoloog > rust/ hijgpauzes. 
- 1 gaat af. 
- 3 pakt haar make up en begint gecontroleerd zichzelf op te maken > rustige opbouw 

 
2. Ik zal proberen te vertellen hoe het voelt met dat gerommel in mijn hoofd. Want ik snap 
het namelijk. Ik snap dwang, ik snap de fukkin riedels in mijn hoofd, wat ik moet doen en 
vooral moet laten. Ook de link met mijn verleden, gedachten die niet kloppen en blabla. Als 
je iets snapt dan kun je er aan ontsnappen, toch? Obsessive compulsive disorder. Klinkt best 
mooi. Als een mooi sprongetje in een dans. Obsessief compulsieve stoornis. Klinkt al wat 
minder mooi. Iets gestoorder ook. Hoe ik het noemen zou: de hele fukkin dag bezig zijn met 
iets wat ik niet wil dat gebeurt. En dat er mee bezig zijn maakt me bang, constant. Maar ik 
moet er mee bezig zijn want ik ben bang dat het gebeurt. Daarom moet ik er op letten bij 
alles wat ik doe. En is het ooit gebeurd datgene waar ik bang voor ben? Nee.Waarom ben ik 
er dan bang voor? Omdat ik er zo mee bezig ben en het levensecht voelt. Stop dan met het 
er mee bezig zijn en dan stopt de angst ook, toch? 
 
Zo heb je mensen die moeten checken of de voordeur goed dicht is. Niet 1 x of 3. Nee 3 uur. 
En dan nog twijfelen ze of gaan weer terug naar binnen en beginnen overnieuw. Das toch 
niet te snappen. Dicht is dicht. Draai de sleutel om en klaar. Of mensen die bang zijn dat er 
iets aan hun hart mankeert en daar de godganse dag mee bezig zijn. Die gaan heel vaak naar 
de huisarts, er worden hartfilmpjes gemaakt, echo’s. Dat snap ik niet. Als je hart goed 
is...klaar. En als er wat mee is en je gaat dood, dan merk je het niet meer. Snap je hoe krom 
dit is? Dat ik, iemand die al 20 jaar een eind weg dwangt, denkt over zulke mensen: Hou toch 
op met die gedachten. Het gebeurt niet, snap dat gewoon. Het is irrationeel. Opgelost.  
 
Maar  bij mijzelf is het niet irrationeel, dan is het echt. Mijn hele dwanggedoe is ooit 
ontstaan uit iets wat ik heb ontwikkeld om te overleven. Iets met niets voelen en niet mij 
durven zijn. En dus werd ik een buitenkant. Zo lang ik maar niet mijzelf ben want dan eindig 
ik alleen. Nee ik werd nooit boos, laat over me heen lopen en  eigenlijk vind en doe ik alles 
zoals jij dat doet. Dat gaat een keer exploderen. Iets waar zo veel druk op zit daar moet de 
druk vanaf. Maar omdat je niet durft te kijken naar waar het echt om gaat, laat staan voelen, 
explodeer je met een dikke berg angst en paniek. En die rammen er in. Die zijn levens fukkin 
bedreigend en eng. Die wil je nooit meer voelen. En daar zet je op in. Die angst voelt alsof je 
hele bestaan onder je voeten wegvalt, als de grote gekte, zwarte kolk aan angst, doodgaan, 
alles tegelijk. Die  angst wilt je iets vertellen: Halloooo kijk daar naar, maar je kunt het niet, 
snapt het niet. En de angst kwam zag en overwon en gaat een eigen leven leiden. In 
handelingen, gedachten, alles om de angst onder controle te houden. En het debiele is, des 
te meer controle je wilt, des te minder je die hebt. En je zo staat oh zo ver van waar het 
eigenlijk om draait. Zo, nou vrij helder toch? Opgelost zeg ik. Je denken en voelen is 
verkeerd, de angst komt je vertellen ga er anders mee om, dat snap je uiteraard niet, je 
wordt bang van de angst, en vervolgens bestaat heel je leven uit angst. Ik snap het. Echt. 
Maar ik krijg het er niet uit. En dat snap ik niet.  
 
1 gaat af. We zien 3 doorgaan met hun handelingen.  3 spreekt 1 aan. 
 
Scene 11: meedwangen 



3 verwoordt haar angsten tegen 1, ondertussen voeren ze hun handelingen uit. 
 
3 Ik was bang dat ik expres die voetganger ging aanrijden 
1 Nee schat, dat deed je niet 
3 Ik was bang dat ik je voor een trein zou duwen 
1 Nee schat, dat deed je niet. 
3 Ik was bang dat ik iemand met een mes zou steken 
1 Nee schat, dat liet ik niet toe 
3 Ik was bang dat ik naar de hond zijn piemel bleef staren 
1 Nee schat, ik zorgde ervoor dat je dat niet deed 
3 Ik was bang dat ik van een flat zou springen 
1 Nee schat, ik kwam je achterna met een parachute 
3 Ik was bang dat ik homosexueel was 
1 Nee schat, je was met mij getrouwd en hield van me 
3 Ik was bang dat ik mensen zomaar zou gaan likken 
1 Nee schat, maar je mocht mij wel lukken 
3 Ik was bang dat ik mijn vingers in het stopcontact zou doen 
1 Nee schat, die had ik voor je afgeschermd 
3 Ik was bang dat ik sex met je wilde als we bij je ouders waren 
1 Nee schat, dat zou niet gebeuren, daar zijn was alles behalve opwindend. 
 
Na de dialoog gaat 3 af. 1 gaat voor de projector staan en begint zich rustig in te wikkelen. 
2 en 4 komen op. 
 
Scene 12: Terugval 

- 4 komt op als huisarts, veranderd evt wat kooien voor de setting. 2 komt op als 
patient. > dialoog tussen patient en huisarts. 
 

H: Wat kan ik voor je doen? 
P: Nou, het gaat niet zo goed. Ik slaap al een lange tijd slecht en het word steeds erger. Heb 
constant ruzie met mijn moeder. Ik ga niet meer naar mijn werk. Ik pieker erg veel en begin 
weer meer dwanggedachten te krijgen. 
H: En waar kom je dan nu precies voor? 
P: Ik merk dat ik wat extra hulp nodig heb, voor alles. 
H: Ik zie in mijn dossier dat je een jaar bent opgenomen geweest. Hoe kan het dan dat je nu 
nog problemen hebt? 
P: (Stilte, als n klap in je gezicht deze opmerking) 
H: Wat heb je in die opname dan gedaan?Heb je je best niet gedaan ofzo? 
P: (Eerst opmerking incasseren, dan proberen antwoord te geven) Het ging eerst ook best 
wel goed, maar nu ik weer een tijd thuis ben gaat het weer steeds slechter. 
H: Maar wat zeiden zij daarvan dan? Was je nog niet klaar om naar huis te gaan? 
P: Ze zeiden dat als het weer minder  ging, ik dan contact moest opnemen met de huisarts. 
H: Ach iedereen heeft zo zijn ups en downs he. En ik kan dit niet voor jou oplossen, ik ben 
een huisarts, geen psychiater. (Pauze) Je bent dus nog steeds ziek. Wat heb je dan dat jaar in 
die opname gedaan? 
P: (stilte) (raakt gefrustreerd, gekleineerd, in de war) 



H: Ik heb meer patiënten die ook opgenomen zijn geweest, en met hen gaan het allemaal 
goed, die hebben echt geen hulp meer nodig na zo een intensieve behandeling. Die hebben 
gewoon voldoende tools gekregen om zich staande te houden. Ik neem aan dat jij ook wel je 
gereedschap mee naar huis hebt genomen, nietwaar? 
P: (Stilte) (Begint met lichte hyperventilatie) 
H: Zal ik je dan maar weer aanmelden bij de psychiater? 
P: (stilte) (Gaat meer hyperventileren, maar nog niet te opvallend) 
H: Als je niks zegt kan ik je niet helpen natuurlijk. 
P: (knikt) (Schiet in de paniek en gaat nu echt hyperventileren) 
H: Ik zie dat je onrustig word.  
P: (Steeds meer hyperventilatie, grote halen, schokken lichaam) 
H: Het heeft geen zin om nu te gaan hyperventileren. Ik wil dat je rustig inademt en weer 
heel langzaam uitademt. En weer rustig in en langzaam uit. In, uit, in, uit. Juist. Voeten goed 
op de grond. 
P: (Krijgt ademhaling weer onder controle) 
H: Nou keurig, je hebt jezelf weer goed onder controle gekregen. Maar goed, ik kan je wel op 
de wachtlijst zetten. Momenteel is de wachtlijst wel erg lang. Ik kan je geen urgentie geven, 
want er zijn ook nog mensen die nooit hulp hebben gehad. En dit klinkt ook niet echt acuut.  
H: Succes. (Steekt hand uit, om gedag te zeggen/ gesprek te eindigen) 
 
Soundcloud tik tak komt er aan het einde van de scene al langzaam in. 4 gaat af, 2 blijft 
verslagen staan > monoloog 2 tegen de soundcloud in. 
 
Scene 13: tik tak 
2) Tik…tak…tik…tak…tik…tak…tik…tak! Tik hoort bij tak, tak hoort bij tik. Samen, horen 
samen, bij elkaar. Samen, samen, met z’n twee, bij elkaar. Tik hoort bij tak, zoals koffie bij 
cake. Koffie…cake. Tik, tak. Licht, donker, rood, blauw, alsjeblieft, dankjewel…hoort bij 
elkaar. Elkaar, samen. Dat ken je toch, dat die twee bij elkaar horen? 
Ik zeg appel, jij zegt peer, ik zeg zwart, jij zegt wit, tik, tak. Jij zegt zon, ik zeg maan. Zon, 
maan, altijd, samen. Bij elkaar, tik…tak. Als iemand zegt ‘dit’, dan zeg ik ‘dat’. Altijd, altijd, 
altijd, echt waar. Kijk ik het nieuws, zegt de nieuwslezer ‘dit is het nieuws’, schreeuw ik ‘dat 
is het nieuws’. Ga ik naar de winkel voor olie, koop ik ook azijn. Besteld mijn vriend, dan 
moet ik cola, sta ik een jurk te passen, zegt mijn vriendin ‘die jurk maakt je dik’, schreeuw ik 
‘dun’. Dik, dun, pepsi, cola, olie, azijn, dit, dat, tik, tak. Tik…tak. 
 
2 gaat in een horizontale lijn naast 1 staan, kijkend naar rechts ( en profil), 3 en 4 komen op 
en gaan ook op de voorste lijn staan > start dialoog 
 
Scene 14: Dwang-controler 
3: Fijn dat u vandaag tijd hebt voor mij mevrouw Dwang. U bent zeker erg druk altijd. 
4: Dat klopt. Ik ben vaak 18/ 7 per week bezig. Soms zelfs nog als ik slaap. 
2: Kost dat niet ongelofelijk veel energie? 
4: Tuurlijk. Maar als controlmanager moet ik iets voor over hebben, he. 
3: Controlmanager, kunt u hier over meer vertellen? 
4: Ik heb het overzicht. Over alle mogelijke gevaren die iemand kan overkomen. Gevaren 
gaan gepaard met angst. Het is belangrijk dat de angsten continu gecontrolleerd worden 
zodat ze geen overhand krijgen. 



3: Wat doet u dan precies? 
4: Ik geef bevelen en taken zoals bijvoorbeeld goed de deur dicht te doen. Dit is belangrijk 
dat het op de juiste manier gebeurt. Over het algemeen heb ik geen vertrouwen in mijn 
werknemers, dus diegene die mijn bevelen uitvoeren. De opdracht wordt zolang gedaan, 
totdat ik tevreden ben. Ik zeg altijd: Control-Alt-Delete. Begin maar opnieuw. En opnieuw. 
2: U klinkt als een strenge baas. Wat gebeurt er als uw werknemers de bevelen niet goed 
uitvoeren? 
4: Wat ik zeg. Herhaling, herhaling en nog eens herhaling. Het wordt er ingestampt. Soms 
laat ik de angsten ook sterker opborrelen voor een goede intrensieke motivatie. Dat is 
belangrijk. 
3: Lijkt, alsof u inderdaad alles onder controle hebt. Neemt u ook wel eens vakantie 
mevrouw Dwang? 
4: Nooit. Dat kan ik in mijn werkveld onmogelijk toestaan. Dat kunnen ze niet aan. De 
werknemers bedoel ik. Ik ben zeer belangrijk dat alles volgens het plan gaat. Dat snapt u 
zeker wel. ( 3 gaat achter 1 staan in verticale lijn, voor de projector) 
2: Dat is wel duidelijk, ja.. ( 2 gaat achter 3 staan) 
4: Ik moet er ook weer vandoor. Werk aan de winkel. Ik zie al dat deze ruimte ook niet 
helemaal veilig is, veel bacterieen tollen rond. Daar moet ik tegenaan gaan, vele malen. 
 
Alle spelers staan in een verticale rij achter elkaar, achter 1, voor de projector. 
( evt fade muziek van materiaalonderzoek in, waarbij er een kleine herhalingsfrase ontstaat 
bij 2,3 en 4) 
 
Scene 15: Ik heb het allang gezien 
1: Ik heb het al lang al gezien en opgenomen. De maten, de hoogte, het licht. In gedachten 
dwaal ik er rond en ben ik op zoek naar waar ik me het beste kan bewegen en verbergen. 
Waar ik me aan vast kan houden en verschuilen. De hoeken bepalen waar de ruimte ophoud 
of begint of is het beiden? Is dit hetzelfde als een binnen- en buitenwereld of lopen die door 
elkaar heen, zoals de draden van de kooien ook met elkaar verweven zijn en een geheel 
vormen.  
( bewegingen van 2,3 en 4 worden groter) 
Ik wil een scherm, een valscherm. Die me opvangt en niet een die me van alles laat zien. 
Mijn binnen- en buitenwereld komen in gevecht met elkaar en ik… Ik, ik, ik heb dit niet 
afgesproken met mezelf. Kijken, kijken, het moet. Het moet kloppen. 
( 2,3 en 4 bewegen simultaan) 
De ruimte is weer van mij. Ik weet waar die begint en ophoudt. Ik weet wie ik ben.  
Ik ben dwang, ik ben een vriendin, ik ben een vrouw, ik ben gekooid, ik ben gek, ik ben lief, ik 
ben een dochter, ik ben wie ik ben. 

 
(2, 3 en 4 mee pratend. Simultane bewegingen stoppen, er wordt nu simultaan gepraat. 
Herhalen, totdat het licht uitgaat) 
Ik ben dwang, ik ben een vriendin, ik ben een vrouw, ik ben gekooid, ik ben gek, ik ben lief, ik 
ben een dochter, ik ben wie ik ben. Ik ben dwang, ik ben een vriendin, ik ben een vrouw, ik 
ben gekooid, ik ben gek, ik ben lief, ik ben een dochter, ik ben wie ik ben etc. 
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