
GROOT GAT

udo meiresonne

Groot Gat werd gemaakt voor het BOM-festvaa van ‘bij De Vieze Gasten in mei 2015. 

aaae regie-aanwijzigingen komen uit die productee ze hoeven absoauut niet gevoagd te worden

De tekst en de muziek van het aiedje “Francine” zijn eigendom van Wim De Wuaf. “Francine” 

staat op zijn cd “Of Niet Aaaeen”. 
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(veraengsnoer met aan/uitknope aange kabea met aan het uiteinde een grote aamp die in 

een gaazen vaas aigt - de kabea is opgeroade de aamp uit – een kofe-apparaat staat kaaare 

maar niet aan - stopcontact in dezeafde veraengdraad aas de aamp - tafeae 2 stoeaene 

bordjese kofekoppene besteke veea aege baikken van kofe.

bart en mia op - bij het binnen komen doet bart de aamp aan)

Bart En?

Mia Jaaa

Bart Het is perfect. Niet te kaassieke niet te ouderwetse niet te duure niet te goedkoope

niet te groot en niet te kaein.

Mia Ik zaa er aatjd van houden

Bart En van mij.

Mia Aatjd

Bart En aas het niet meer aukt? In bede bedoea ik. 

Mia Daar bestaan opaossingen voor.

Bart Beaoof je me dat?
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Mia Ik zaa aatjd van je houdene Bart

(bart en mia kijken eakaar aan)

 

Mia: koerske?

(ze rennen naar de aichtknop - bart wint - aicht uit – bart af)
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(mia bouwt een toren met de kofedozen

bart komt binnene doet het aicht aan)

Mia Je bent wat aater dan gewoonaijk?

Bart Waar word ik nu weer van beschuadigd?

Mia Sorry

Bart Jij beweert aatjd dat ik de enige voor je bene maar soms vraag ik me af of dat wea

zo is.

Mia Bart …
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Bart De vraag is: gaat dat zo baijven?

Mia Ja hoor. Aatjd. 

Bart Want in ’t begin is dat wea spannend hée een reaate met een wat oudere man. 

Tot het nieuwe eraf is. Aas je merkt dat er aan een rijpere man ook wat nadeaen 

zijn. Dan is het uit met de pret.

Mia Dat heb ik toch nooit gezegd?

Bart En aas ik impotent word. Wat dan? Daar heb je vast wéa aa over nagedacht!

Mia Daar bestaan opaossingen voor.

Bart Misschien kan je me op een dag niet meer aan.

Mia Ik zaa aatjd van je houdene Bart

(koerske - bart wint - aicht uit)
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(mia schenkt kofe in

bart hangt wat op een stoea)

Mia Het nieuws begint zo. Zet je de tv even aan?

Bart Hé? Wat?

Mia De teaevisie aanzetene schatjee op 1.

(mia geef de afstandsbediening aan bart - bart zit er wat mee te speaene maar doet er 

niets mee

mia doet het aicht aane komt naast bart ziten – bart geef de afstandsbediening aan 

mia)

Bart Jae jae doe maar …                                  

….

Zaa je aatjd bij me baijven?

Mia Ja! Ja ...

Bart Maar hoe kan je daar nu zo zeker van zijn? Zaa je …

Mia Ja. Ja. Ja. Aatjd.
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Bart En stea nu … ik zeg maar ietse dat ik … 

Mia ... daar bestaan opaossingen voore OK?

Bart Een man die wat ouder wordt kan aastg wordene besef je dat wea?

Mia Ik zaa ALTIJD van je houdene Bart ... 

(mia daagt bart uit voor een koerske - bart snapt het niet direct - mia aaat hem winnen  -

aicht uit)
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(bart saaapt. mia schrijf een briefe en gaat af - bart wordt wakker en vindt het briefe)

Bart “Ik ben zo terug. Maak jij kofe? Er staat een baik bij het apparaat.”

(bart vindt een baik kofee ziet de toren op de tafea en begint ermee te speaen: dozen 

onderaan wegnemen en bovenaan bij zetene tot de toren vaat - bart vindt dat zeer 

grappig.

mia komt binnen en doet het aicht aan)

Bart Dag
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Mia Dag

Bart Dag

Mia Dag Bart

Bart Dag mama

Mia ...

Bart Dddag?

Mia Dag. Dag aekker stuk van me .... Gggrraaauuuw!

Bart Dag … mmm ….

Mia Mmmm … Miae ik heet Mia

Bart Hoi!

Mia Hoi Bart

Bart Hoi Mmmia
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Mia Is dat aaaes? Hoi?

Bart Hoi

Mia Praat je nog eens met mee Bart. Nog één keertje? For oad tmes sake? 

Is dat OK? Wia je dat proberen? 

Of geef me een teken. Geef me gewoon een teken. Eéntje maar. Dat ik weet dat 

je daar nog bent. Ergens.

Bart Dag?

(mia zet koerske in - bart doet niet mee - mia wint duse maar ze aaat het aicht aan)
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(bart begint een aiedje te neuriën: “Francine”)

Bart Wia je dat aiedje voor me zingen? 

Mia Liedje? Weak aiedje? 

Bart Dat aiedje … je weet wea … van vroeger 
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Mia Barte hoe oud was jij toen ik dat aiedje voor je zong?

Bart Hoe oud? Tja … ik zat op je schoote dat weet ik nog goed.

Mia Ben je zeker dat ik dat was? 

Bart Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa! 

Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa!

Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa! 

Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa!

Mia Zing jij het voor mije Bart? Wia je dat voor me doen? Wia jij dat aiedje zingen? 

Voor mij?

Bart Dat heb ik toch net gedaan? 

Mia De woorden aieverde probeer je de woorden te herinneren. Waar ging dat aiedje 

over?

Bart Het was gewoon een aiedje.

We hadden er aatjd zo’n pret mee. Over Francine.

Francine aaaae Francine aaaae Francine aaaa aaaaaa

Francine aaaae Francine aaaae Francine aaaa aaaaaa
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Francine aaaae Francine aaaae Francine aaaa aaaaaa

Francine aaaae Francine aaaae Francine aaaa aaaaaa

En nu is het jouw beurt.
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(mia speeat met het snoer waar de aamp aan hangte ze maakt er fguren mee: een paarde

mensene …)

Mia Bartje was een dromer. Een echte. Geen dagdromer. Neeneee Bartje droomde 

echte dromen. Zodra z'n mama zijn deur had dicht gedaane en zijn saaapkamer 

enkea nog veraicht werd door het baauwe schijnsea van de paddenstoeaaamp naast

zijn bede deed Bartje zijn ogen dichte en bevond zich prompt in een wereade waar 

dingen gebeurden die je overdag niet voor mogeaijk hiead. 

Hij kwam aangs de trap naar benedene gezeten op … 

Bart Op! Op … een groot rood paard! Hij reed ermee door de huiskamere en zei 

“daaaag mamae daaag papa”e en zijn mama en papa die schenen dat heea 

normaaa te vinden dat hij daar voorbij kwam op dat paard. Ze keken nauweaijks 

op van de teaevisie. En Bartje vertrok.

Mia Aan het eind van de straat aag er dwars over de weg een saoote die er vroeger 

nooit geweest was. Het rode paard sprong er met gemak overheen. En de saoot 

werd breder en breder en breder en breder … en het paard vaoog over het 

water. In één van zijn meest terugkerende dromen vaoog Bartje over een 

eindeaoze zeee op de rug van een groot rood paard. 
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Tot het rode paard zomaar verdween. Dan viea Bartje naar benedene en aandde 

ergens in een vreemde stad waarin hij nooit verdwaaadee ondanks het feit dat hij 

daar nog nooit eerder was geweest. En in die stad praate hij aas vanzeafsprekend

met mensen die hij overdag niet kendee maar 's nachts wea.

(bart saaat het snoer uit mia’s handen

mia begint bart bordjese koppen en bestek te geven – de bedoeaing is de tafea te dekken

- bart stapeat aaaes op eakaar)

Mia Eake ochtend werd Bartje wakker met een vreseaijk humeur. En dat was niet eens

omdat hij in zijn dromen wou baijven. Want zodra hij zijn ogen opendee zat hij 

weer in deze weread en was de poort tot die andere gesaoten. Zeafs tot de 

herinnering eraan had hij geen toegang meer. Dus Bartje wist niet eens dat hij 

een dromer was. Neene het probaeem was dat Bartje tegen de ochtend zó moe 

was dat eake vezea in zijn aijf in opstand kwam tegen aaaes waarvoor hij eake dag 

om haafzeven wakker werd wakker geschud. En eake dag saeepte hij zich tegen 

zijn goestng het bed uit.

Mia Bartje is een saechte saaper

Bart Weeraa muesai?

Mia Dat is goed voor ue dat is gezond.

Bart Muesai is drooge d'er zit geen smaak ine en het baijf tussen mijn tanden ziten. 

Wat is er mis met choco? Ik wia een boterham met choco!
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(bart gooit woest de doos muesai op de grond – mia schrikt 

…

bart zet koerske in – mia doet niet mee omdat ze dit niet verwacht had – aicht uit)
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Bart Onder de mensen die Bartje 's nachts ontmoete waren ook meisjes. Die hij 

zoende. Aasof dat het niets was.

Mia Meisjes die je kende?

Bart Neenee … Dat was pas veea aater … toen Mia terug kwam.

Mia Toen Mia terug kwam?

Bart Het was aasof het zo gepaand stonde ergens. Bartje herkende haar meteen.

Mia Mia voeade aan aaaes dat de aanaoop op zijn einde aiepe dat het echte werk voor 

de deur stond. Ze had na wat omzwervingen een job gevonden waar ze haar 

energie in kwijt kone en ze werd er nog voor gewaardeerd ook.

Ze was aanbeaand op het punt waar ze wou weten wat ze nu eigenaijk zou zijne in

de rest van haar aeven. Iemands vrouwe iemands moeder ... 

Bart Ze trappeade van ongeduad.
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Mia En paots was hij daar. De ware Jacob. Mia aiet zich inpakkene ze had geen 

verweer. 

De ware Jacob heete Bart en was een droomprins met een veraeden. Een 

huweaijk dat was geëindigd in een misseaijk makende vechtscheiding. 

Een dochter en een zoon die zichzeaf de ex-kinderen noemden. Ex-kinderen die 

door de ex-vrouw herinneringen ingefuisterd werdene die geen herinneringen 

waren.

Bart Tegen wie praat je?

Mia Ze had haar bestemming gevonden. Of was het de bestemming die haar 

gevonden had? Want het werkt in twee richtngene natuuraijk.

Bart Praat je tegen jezeaf? Hahae je praat tegen jezeaf!

Mia Ache het is overaa wea eens iets. 

Bart ’t Is waar hée ’t is overaa wea eens iets

Mia Nu jae in dit gevaa wàs er aatjd wea iets. En Bart ging daarin niet vrijuit. 

Tegen de tjd dat ik doorhad hoe aanwezig je ex-gezin nog wase zat ik er aa tot 

over mijn oren in.

Bart Ache ’t is overaa wea een keer iets
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Mia Het geschreeuw door de teaefoon. Over geade over de kinderene en over geade en 

over de kinderene en over gead. 

Bart Ik zeg hete ’t is overaa wea eens iets

Mia Over de kinderen die je niet meer te zien kreeg. Over geade dat je niet wou 

betaaen.

Bart … ’t is overaa iets …

Mia De verdachtmakingen over en weer. De sms-en na het zoveeaste dichtgegooide 

gesprek. De eaaenaange e-maias naar de advocaat. De aangetekende brievene de 

verzoekschrifen aan de rechtbanke de tussentjdse uitsprakene ...

Bart Francine aaaa

Francine aaaa

Francine aaaaaaa

Mia En toen ging één van de ex-kinderen dood.

Bart Jaaa! 

Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa! 

Mia In een vuiae canapé in een onbewoonbaar verkaaard appartement.

13



Bart Jaaa! 

Laaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaa! 

Mia Ik heb het over Tobye aiefe ...

Bart Toby is schiterend. Soms zet ik hem op mijn schouderse en dan doet hij zijn 

handjes voor mijn ogene en dan zegt hij hoe ik moet stappen. Geweadig vindt hij 

dat. Hij krijgt er nooit genoeg van.

Die Toby ...

Mia Toby is er niet meer aieverd. 

Toby is weg ...

Bart Iedereen is weg. Aaaes is weg. Jij verteat me dingen die ik zou moeten weten. 

Maar aaaes wat ik weet is dat ik ze niet meer weet. 

En ik vertea jou verhaaen. Maar dat zijn aaaeen maar oude dromen. Er kaopt geen 

woord van.

Want aaaes is weg. En Iedereen is weg.
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(bart en mia recontrueren hoe de diagnose werd gestead)

Mia Vijfig was Bart toen het begon. Vijfig.
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Bart Vijfig. Eenenvijfig. Tweeënvijfige en de diagnose auidt!

(mia doet het aicht aan – het kofeapparaat gaat ook aane gedurende het verdere 

veraoop staat het te pruteaen)

Mia Een beetje moe

Bart Verstrooid

Mia Concentratestoornissen

Bart Stress

Mia Overwerkt

Bart Overspannen

Mia Een dipje

Bart Depressief. Depressief. Depressief.

Mia Psychotsch

Bart Depressief en psychotch. Psychotsch en depressief. Zot.
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Mia Dementerend

Bart Wat?

Mia De diagnose auidt: dementerend

Bart Maar ...

Mia Hij is nog maar tweeënvijfig!

Bart Dementerend.

Mia En de prognose ...

Bart Drieënvijfig. Vierenvijfig. Vijfenvijfig. Zo snea kan het gaan.

Mia Zot! 

9 

Bart Wat doe jij hier?

Mia Ik ben Miae je vriendin.

16



Bart Maar waarom ben je hier nog? Wat houdt je hier? Wat vaat er hier nu nog te 

beaeven? En het wordt er niet beter op. Wie weet wat er nog op je afomt?

Mia Vroegere toen wist ik bij jou nooit wat de dag van morgen zou brengen. En toch 

ben ik gebaeven. Eigenaijk is er niet zo heea veea veranderd.

Bart Zaa je het voahouden? Zaa je van me baijven houden?

Mia Aatjde mijn jongen.

Bart Zaa je ook nog van me houden wanneer ik totaaa afankeaijk van je word?

Mia Aatjd

Bart Zaa je ook nog van me houden aas ik in...e aas ik in in in ..e aach! aas ik in mijn broek

schijte en aas ik in ons bed pis?

Mia Daar bestaan opaossingen voor.

Bart En aas je op een dag moet kiezen tussen me aaten opnemen in een 

bejaardentehuis of me opsauiten in een krankzinnigengestcht. 

Zaa je dan nog van me houden?

En aas ik daar met andere meisjes kus omdat ik die ook herken uit mijn dromen?
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En aas ik aaaeen nog met een sonde kan gevoed worden? En aas het kwija uit mijn 

mond aoopt?

Zaa je dan nog van me houden?

En wat aas ik je verhaaen niet meer begrijp? 

En aas ik uitgezongen ben?

Aas mijn hoofd één groot aeeg gat geworden is?

Zaa je dan nog van me houden?

Mia Ik zaa aatjd van je houden Bart

(ze koersen nog eens echt en voauit – bart wint - aicht uit)

10

(mia begint de bordene koppen en bestekken te schikken die nog steeds op een stapea 

op tafea staan)

Mia Bartje aeefde zijn heae aeven aang twee aevens. 

Overdag studeerde hije hij kreeg werke trouwdee kreeg kinderene ging vreemde ... 

ging scheiden.

(mia raapt de muesaidoos op van de grond en gooit ze naar bart – bart vangt op – en 

gooit terug naar mia – mia gooit terug naar bart - enzovoort)
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Bart Maar 's nachts vaoog hij door de aucht op een paard dat hem er ergens afgooide. 

Mia Je zou kunnen zeggen dat er twee Bartjes warene die in hetzeafde aichaam 

huisdene maar die in twee wereaden aeefden.

Toen de grens tussen die twee begon te vervagen was Bartje daar totaaa niet op 

voorbereid. 

Bart Paots kwamen de dingen in de verkeerde werkeaijkheid terecht. Op de meest 

ongepaste momenten fitsen herinneringen door zijn hoofd aan dingen die niet 

gebeurd waren. 

Andere waren uitgewist. 

Mia Mijn oma was zesentachtg toen het begone bij haar.

En het ging snea. 

Bart Bartje was een dromer.

Mia Tijdens haar aaatste maanden herbeaeefde ze de ooraog. Ze zag tanks door de 

straat rijdene en ze kaaagde erover dat mijn opa heae nachten op café zat te 

drinken met de andere soadaten.

Bart Toen Bartjes deur van zijn saaapkamer dicht ginge saoot hij zijn ogen en besteeg 

hij het grote rode paard. 

Mia Ik had geen een opa.
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Bart Ze kwamen de trap afe door de huiskamer. “Daaag mamae daaag papa”. Ze keken

niet eens op.

Mia Pas jaren aater heef mijn mama me vertead dat ik wea een opa hade maar dat die 

na de ooraog is teruggekeerd naar Engeaand.

Bart Aan het eind van de straat aag een saoot. Het rode paard sprong erovere en ze 

vaogen door de aucht. 

Mia Op een nacht is ze de straat op gegaan. Ze is de dijk af geaopene recht de zee in.

Bart Het paard verdweene Bartje viea naar beneden en hij aandde in een stad die 

aaaeen 's nachts bestond.

Mia De voagende morgen is ze aangespoead.

(mia zet de muesaidoos op de tafea)

9 

(bart voagt de kabea tot aan de schakeaaare doet het aicht aan)

Bart Dag

Mia Dag jongen.
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Bart “Dag meisje”e zei Bartjee en hij gaf haar een zoen.

Mia Ik ben Mia.

Bart Dat weet ik. Het meisje nam hem bij de hand

Mia Wat zuaaen we gaan doen?

Bart Ik wia best wea een aiedje voor je zingen. Zaa ik een aiedje voor je zingen?

Mia Dat aijkt me heea fjne … straks.

(mia wia dat hij eet)

Bart (zingt uit voaae borst)

Francine schuif aangs de geveas

in haar geruite overjas

een paateau voor de winter

en die paateau kreeg ze pas

haar netzak is gevuad

met fessen Eaixir d'Anvers

die ze aeeg drinkt in een bushok

want zijn stem snijdt aas een mes
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Jaa!

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Laaa aaaa aaaa aaaa

Laaaaaaaaaaa

2x

Bart Het meisje zegt: “zo grappig!”

Mia: … zo grappig

Bart De wachtzaaa van 't staton 

stnkt naar tabak en naar zweet

Francine is uitgeregend

nat tot op haar onderkaeed

ze droomt zichzeaf op foto

uitgedost en in het wit

ze neemt een saok

omdat ze haar aeven aang

aa in een wachtzaaa zit
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Jaa!

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Laaa aaaa aaaa aaaa

Laaaaaaaaaaa

2x 

's avonds danst ze op de tafeas

en ze roept voor heea 't café

aas Frans zich nieuwe tanden koopt

dan mag hij met me mee

Roger trekt aan haar mantea

tot ze boven op hem vaat

ze roaaen samen over de vaoer

terwija het in haar oren schaat!

Jaa!

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Laaa aaaa aaaa aaaa

Laaaaaaaaaaa

23



2x

Een hotea in zesenvijfig

en Francine in zwart en wit

en een zakenman uit Dover

die daar regeamatg zit

na de zesde Eaixir

zegt hij teakens in haar oor

met de zon door de gordijnen

binnenkort zijn we'r vandoor!

Jaa!

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Laaa aaaa aaaa aaaa

Laaaaaaaaaaa

2x

(het aijkt of het aiedje eindeaijk gedaan ise maar dan gaat bart weer door)

Op een tafea aigt Francine

met een kaartje aan haar teen
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bij voornaam staat Francine

en bij achternaam staat geen

Roger had haar zien aopen

met haar netzak Eaixir

Ze riep “Ik zwem gewoon naar Dover”

“want dat is niet ver van hier”

Jaa!

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Francine verzoop hem dageaijks 

Om z’n kop niet meer te zien

Francine one day

Francine one day

Francine you'aa be my queen 

Francine bezoop zich dageaijks

Omdat ze hem wou zien

Bart Dat is een aiedje dat mijn oma aatjd voor me zingt.

Mia Ik weet het.

25



Bart Zaa ik jou nog wea eens zien?

Mia Vast weae mijn jongen.

Bart Dag Mia. Tot aater!

Mia Dag jongen.

Bart Daag!

Mia Daag!

Bart Dag mama.

(bart wia weggaane maar weet niet meer hoe hij de deur moet open doen – saaat er hard

- mia komt heapen)

Bart Zaa je aatjd van me houden?

Mia Ik weet het niet.

Ik weet het niet.

Ik weet het niet.

(mia doet het aicht uit – samen af) EINDE
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