
EXPEDITIE ANTARCTICA

Greg Houwer

I.

(Schemerig licht. Vooraan op scene twee personen met zwart-witte skibrillen, zwarte mutsen 

en dikke skipakken, vooraan wit, achteraan zwart — suggestie van pinguïn. Achteraan op de 

scene een televisie met een sneeuwbeeld.)

Stem (Veel ruis en gekraak. Het geluid van stormachtige winden.): 

Expedition Antarctica.

SOS.

Repeat: SOS.

One crew lost.

Repeat: one crew lost.

SOS.

Stem (Stem als in een reclameboodschap. Intussen vage pinguïngeluiden op de achtergrond.): 

Antarctica! Continent van bergen, ijs, gletsjers, ondergrondse meren, sneeuw en wind. Twee 

teams die elkaar bekampen aan de witte rand van de planeet. Onmenselijke omstandigheden. 

Kosmische temperaturen. Twee teams van telkens één man en één vrouw die om ter snelst de 

geheime Poolbasis moeten bereiken. Titanische stormen. Helse winden. Twee teams in het 

aanschijn van de dood. Volg hen nu iedere week in Expeditie Antarctica! (Vage 

pinguïngeluiden houden op.)

Stem (veel ruis en gekraak): 

Expedition Antarctica.

SOS

One woman and one man lost.

SOS.

Repeat: SOS.



(Het geluid van de stormachtige winden stopt.)

(Hel wit licht.)

M (man): Hoorde je dat?

V (vrouw): Wat?

M: (stilte) Dat.

V: Nee. Niets gehoord. Wat hoorde je dan?

M: Jawel. Luister.

V: Ik hoor niets.

M: Alsof we in een studio zitten.

V: Ik hoor alleen maar stilte. 

M: Ja, maar voel je niets bijzonder aan die stilte? Voel je de stilte niet trillen in de lucht? 

Sssttt! (M en V turen om zich heen, waarbij ze af en toe aandachtig in de richting van het 

publiek kijken, alsof ze vermoeden dat er daar ergens toeschouwers zitten. M beweegt zwaar 

en traag.) Camera's zoemen of ratelen niet. Ze maken geen geluid. Maar je voelt wel hoe ze 

de ruimte een andere dimensie geven. Hoe ze de lucht als een tweede huid om je heen 

plooien — een zwaar astronautenpak waarin je stuntelig en onbeholpen voortbeweegt en 

waardoor je nog slechts in vaag contact staat met jezelf. Je stem en bewegingen vreemd en 

zelfs een tikkeltje vertraagd... Alsof je jezelf ziet  en hoort op tientallen televisieschermen in 

een controlekamer duizenden kilometers verder. Een man met een worstdikke middelvinger 

schuift een knop omhoog. En plots begint er om je heen licht aan te zwellen, een helle, witte 

gloed. Een nieuwe dag. De zon die opkomt. 

V: Ze vinden ons nooit. We gaan eraan. Live with it.

M: Maar stel dat ze ons al hebben gevonden. En dat dit precies is wat ze willen: een man en 

een vrouw vermist op Antarctica. Hoe redden ze zich?

V: Áls ze zich al redden.

M: Live. Iedere dag maar enkele minuten schemering. Dat is dag en nacht beeldmateriaal. 

Begrijp je wat voor mogelijkheden dat biedt?

V: Yeah, right.



M: Beeld je in: miljoenen kijkers die op ieder moment van de dag vanuit hun zetel live naar 

twee vermisten op Antarctica kunnen kijken. Hoe kan er live beeldmateriaal bestaan van 

mensen die vermist zijn? Nee, er zijn andere vragen die de kijker zich stelt: wie zal wie 

opeten? En beseft het duo dat zelf al, dat het uiteindelijk daarop zal uitlopen — een gevecht 

op leven en dood? Of zal een van de twee zich vrijwillig opofferen, niet langer bestand tegen 

de stress om in voortdurende angst en waakzaamheid te moeten leven? 

V: Het voordeel is natuurlijk dat we al een diepvries hebben: we zitten er middenin. 

M: Nog een voordeel: dit continent  is van niemand. Geen visum, geen reispas, geen 

paspoorten. Niets. Dus als de een de ander opeet, is dat dan wel echt gebeurd? Wie ben ik? 

Wie ben jij? Zijn we wel op Antarctica? Kunnen we bewijzen dat we hier nu echt zijn? 

V: Nee, de stilte voelt voor mij anders aan — alsof ik naar een toneelvoorstelling zit te 

kijken. Een stuk dat ik al eens heb gezien. Al tientallen keren zelfs. Iedere keer ik naar het 

theater ga, krijg ik hetzelfde stuk te zien: man plus vrouw, vermist, verloren, op drift. Twee 

onbeduidende stipjes op  het oneindige canvas van het bestaan. Ze zeggen vanalles tegen 

elkaar, maar wat ze zeggen is eigenlijk van geen tel. Daar komen ze op  het einde van het stuk 

ook zelf achter. Waarna er muziek invalt. En ze elkaar omhelzen.  

V: Ging je doorgaans in je eentje naar die stukken?

V: Nee, dat is het tragische: dat ik ieder stuk met een andere man zag en toch altijd het gevoel 

had dat  ik met dezelfde man ging. Het soort man dat origineel wil zijn en me niet uitnodigt 

voor een film, maar voor een toneelstuk. 

M: Mannen die na de voorstelling het stuk graag kritisch met je bespreken. Graag laten zien 

dat ze niet in slaap zijn gevallen. Het boeiend vonden. 

V: Ja, praten. Ze willen altijd praten. In de hoop dat ook ik op het einde van de avond tot de 

conclusie kom dat woorden alleen niet volstaan. Dat er meer nodig is. 

M: En? Kwam je vaak tot die conclusie?

V: Aanvankelijk wel. Maar na een tijdje begon ik het maar zinloos en vervelend te vinden. 

M: Je was al dat theater een beetje beu?

V: Ja, geef mij maar een goede film. En een vibrator. Dat bespaart een vrouw een hele hoop 

geleuter. 

M: Maar nu heb je dus opnieuw het gevoel dat je in een theatervoorstelling bent beland. Meer 

nog: je speelt mee. Jij en ik, wij zíjn het stuk. 



V: Nee, dat is wat ik probeer te zeggen: ook nu heb ik het gevoel heb dat ik ernaar zit te 

kijken.

M: Je hebt het gevoel dat jij en ik in een theaterzaal zitten?

V: Ja. En we kijken naar een stuk over een man en een vrouw die via een of ander dwaas 

televisiespelprogramma verdwaald zijn geraakt op Antarctica.

M: En ik ben de zoveelste, identieke man die, laten we zeggen, jou enkele uren geleden 

toevallig leerde kennen in pakweg een boekenwinkel, en die, om je te imponeren, je niet 

meevroeg naar een film, maar naar een theaterstuk?

V: Toevallig? Zo toevallig leek het me anders niet. Je zag een vrouw met lange, slanke benen 

in panties die een boek aan het inkijken was. Bij de sectie Literatuur nota bene.  

M: "Excuseer, mevrouw. Mag ik vragen welk boek u aan het lezen bent?"

V: Nee wacht: je moet er nog iets bij vertellen. Je moet zeggen dat je een goede vriendin hebt 

die ongeveer van mijn leeftijd is en die jarig is — iemand met wie je nog op de middelbare 

school zat, verder niets speciaals. Je bent op zoek naar een cadeau voor haar en je dacht aan 

een boek.  

M: Alleen: welk boek? 

V: O, niets bijzonders. Ik weet het zelf niet zo goed. De kaft trok mijn aandacht en ik was 

benieuwd. Mooie kaft, niet?

M: Een foto van een vrouw met slanke benen in panties die een boek aan het inkijken is. Ja, 

het heeft wel iets.

V: Kan jij me misschien niet iets beters aanraden? Je weet vast onbeschrijflijk veel over 

literatuur en zelf heb ik namelijk écht zo'n vriendin voor wie ik nog een cadeau zoek. Het 

verjaardagsfeest is vanavond. 

M: Een boek, goh, even denken. 

V: Om eerlijk te zijn: eigenlijk weet  ik niet of een boek wel zo'n goed idee is. Ik heb haar al 

ieder jaar een boek cadeau gedaan.

M: En ze heeft er nog geen één van gelezen?

V: Nee, dat is net het probleem: ze heeft ze allemaal gelezen. Terwijl ik heel goed weet dat ze 

lezen stiekem haat. Ze leest enkel om tegenover mij vol te kunnen houden dat ze een fervent 

boekenliefhebster is. Twee dagen en ze is door mijn cadeau heen. Waarna ik weer mag 

aanhoren hoe briljant het allemaal was.  

M: Heb je al aan een kookboek gedacht?



V: Koken haat ze zo mogelijk nog méér.

M: Wel, in dat geval is een kookboek perfect. Ze zal je bij ieder bezoek een gerecht uit het 

boek willen voorschotelen om zichzelf aan jou te bewijzen. Maar als je nu eens een boek 

uitkiest met alleen maar gerechten in die de kookcapaciteiten van ieder normaal mens te 

boven gaan. Gerechten die het moeten hebben van de meest zeldzame specerijen. Van de 

meest gesofisticeerde braad-, stoof- en bakprocedures op de meest ongewone vuren. In dat 

geval geeft ze het wel op. 

V: Nee, je kent  haar niet. Ze zou zich uitsloven om ieder gerecht precies zo klaar te maken als 

het boek het voorschrijft. Het boek zou haar bijbel worden. Ze zou haar job opgeven. 

Kookcursussen gaan volgen. Iedere dag naar de markt gaan. Biowinkels afschuimen.

M: Een nieuwe keuken kopen.

V: Een restaurant beginnen.

M: Het feest is vanavond: zou het  geen mooi cadeau zijn als je gewoon niet gaat? Misschien 

is die 'vriendschap' met jou niet zo gezond voor haar? 

V: Niet zo gezond? Al jarenlang is het een ware lijdensweg voor haar. Het maakt haar kapot.  

M: Met andere woorden: ze is stikjaloers op je. Is ze misschien te dik? 

V: Dat is een zwaar understatement. Bovendien is ze oliedom. 

M: Maar weer net niet dom genoeg om dat zelf niet door te hebben. 

V: Al jaren probeert ze zich sterk te houden en zich voor iemand anders uit te geven. Je zou 

haar meteen herkennen aan haar glimlach — alsof ze haar mond probeert open te houden bij 

de tandarts, die haar een tand aan het trekken is.

M: Ze leeft in de diepste contradictie met zichzelf. 

V: Ieder jaar krijgt ze er een zenuwtik bij. Ze lijkt steeds meer op een rammelende automaat. 

M: En dat is allemaal jouw schuld?

V: Laten we zeggen dat ik niet geheel onschuldig ben. Daarstraks speelde ik met het idee haar 

de hele Proust te kopen, in het Frans. Ach, kon ik maar boete doen. 

M: Wel, er is altijd het toneel natuurlijk. Toevallig heb ik twee kaartjes voor vanavond. 

Normaal ging ik met een vriend, maar die is het na al die jaren zo hartsgrondig beu om altijd 

maar te moeten doen alsof hij graag naar het toneel gaat dat hij zich vanochtend heeft laten 

aanrijden door een auto. Hij ligt op intensieve. Vijf gebroken ribben, gekneusde knie, 

rechterarm in het gips en een zware hersenschudding.

V: Maar hij is wel genezen van zijn pathologische behaagzucht.



M: Ik ben bang van niet. Binnen de week belt hij me om me opgewekt te vragen of er nog 

goede voorstellingen lopen. Ik heb hem al honderd keer proberen te overtuigen om naar de 

film te gaan, maar hij wil alleen maar naar het toneel. Zelf heb ik een hekel aan toneel... maar 

als ik hem dat probeer uit  te leggen, voelt hij zich beledigd, alsof ik dat alleen maar zeg om 

hem te sparen... 

V: En dus ga jij iedere keer mee om hem een plezier te doen. En zit je nu met een ticket op 

overschot.

M: Ach, je kan natuurlijk ook gewoon thuisblijven.

V: Om wat te doen? 

M: Geen idee. Wat doen vrouwen met panties zoal thuis?

V: Ik zou een hele avond in de zetel kunnen zitten.

M: Kijken naar je eigen benen.

V: Mezelf feliciteren omdat ik heb bewezen dat ik kan thuisblijven. Dat ik er niet per se op 

uit ben anderen te behagen, maar enkel mezelf. En er is ook de vibrator nog natuurlijk.

M: Misschien kan je overgaan tot een huiselijke activiteit.  

V: Ik zou kunnen koken.

M: Koken met panties...

V: Even denken. Wat ligt er nog allemaal in de diepvries? Zeehond. Ja, ik zou een stoofpotje 

van zeehondenrug kunnen maken. 

M: Of walrus. Walrusfilet op een bedje van krill. 

V: Leven er hier eigenlijk walrussen? Of is dat de noordpool?

M: Of pinguïn!

 (Stilte. Kijken elkaar aan.)

Samen: Nee, geen pinguïn... 

V: Kijk, het wordt tijd dat we de situatie onder ogen zien: we staan ten dode opgeschreven.

M: Maak je geen zorgen: ze hebben ons allang gevonden. Dit is allemaal geënsceneerd.

V: Trouwens, als we binnenkort door onze etensvoorraad heen zijn: ik wil dat je weet dat ik 

er geen probleem mee heb dat je me opeet. Ik offer mezelf met plezier op.

M: Dat is lief van je, dank je. Maar dat zal echt  niet nodig zijn. Luister gewoon. Voel. De 

drone-camera's. De microfoons. Ze weten waar we zitten. Dag en nacht — dag en nacht zijn 

we in beeld.



(Schemerig licht — aanvang van de nacht. Vage pinguïngeluiden op de achtergrond. Sfeer op 

scene die van een ondervragingskamer. M en V op stoelen aan beide uiteinden van het 

podium, met hun gezicht naar het publiek. Mutsen en brillen af.)

Stem: Vertel eens: wat heeft jou ertoe gebracht om deel te willen nemen aan Expeditie 

Antarctica?

V: Ik geloof dat ik het daar op het witte continent eindelijk zal voelen. 

Stem: Wat voelen?

M: Vroeger geloofden vele mensen dat de aarde begrensd was. Dat er een plaats bestond waar 

je er af kon donderen.    

Stem: De donkere Middeleeuwen.   

V: Dat ik daar eindelijk zal kunnen geloven dat dit  de planeet aarde is. Dat ik er op  sta. Dat ik 

leef. 

Stem: Heb je daar dan ooit aan getwijfeld?

M: Dat er een rand was, met een helse waterval die alles en iedereen met zich meesleurt, het 

grote Onbekende in. Dat er een plaats was waar je voorgoed kon verdwijnen.  

Stem: Gelukkig waren er in de Middeleeuwen ook verstandige mensen. Zelfs de Grieken 

wisten al beter. 

V: Natuurlijk heb ik er nooit aan getwijfeld. Toch niet met mijn verstand. Maar het is alsof 

mijn lichaam het maar niet kan geloven. Op  een of andere manier voel ik het gewoon niet. Ik 

voel niets. 

Stem: Dat komt wel. (Reclamestem) De ontbering! Het lijden! De titanische stormen! De 

helse winden! 

M: Natuurlijk is de aarde niet begrensd en kan je er niet afvallen. Maar op een of andere 

manier wil ik dat ook aan mezelf bewijzen. Ik wil laten zien dat ik zelfs daar, aan die 

zogenaamde grens van de planeet, niet verdwijn. 

Stem: Nikolaus Copernicus. Tycho Brache. Johannes Kepler. Galileo Galilei. Isaac Newton. 

Zij hebben ons geleerd dat  de aarde een om zijn as draaiende bol is die onafgebroken in een 

elliptische baan rond de zonnester valt. Zij hebben onze planeet de oneindige kosmos 

ingeschoten. Zij hebben de grenzen opgeblazen. De duisternis verdreven. Ja, zij hebben ons 

Verlichting gebracht. 



V: (Imiteert de reclamestem) "De ontbering! Het lijden! De titanische stormen! De helse 

winden!" (Opnieuw gewone stem) Het kan inderdaad niet anders of daar zal ik het eindelijk 

voelen. Íets voelen. 

Stem: Nikolaus Copernicus.

M: Tycho Brache.

Stem: Johannes Kepler.

V: Galileo Galilei.

Stem: Isaac Newton.

Samen: Zij hebben de duisternis verdreven. Zij hebben ons Verlichting gebracht. 

II.

(Hel wit licht. Skibrillen en mutsen weer op.)

V: Tot zover de nacht. 

M: Hoe vreemd. Dat het hier bijna altijd licht is. De hele dag dag. En dat het alleen heel 

eventjes schemert.

V: Of andersom. Als we hier over enkele maanden nog zitten, zullen we elkaar een halfjaar 

amper zien staan. Om eerlijk te zijn, ik heb nooit goed begrepen hoe dat precies zit. 

M: Aardrijkskunde.

V: Zeg je dat omdat ik een vrouw ben?

M: Waarom vraag je dat? Omdat ik een man ben?

V: Dat van dat licht en donker begrijp ik best. 

M: De hoek met de zon.  

V: Maar wat ik nooit heb begrepen... De wereldbol. Zie je het voor je? Zo eentje als iedere 

jongen er wel een in zijn kamer heeft staan, liefst nog met een lichtje in. Hoe komt het, heb ik 

me altijd afgevraagd, dat de mensen op  het zuidelijke halfrond, en dan vooral de mensen op 

Antarctica, er niet afvallen? Wie op Antarctica staat, staat ondersteboven, met het hoofd naar 

onder. Dus waarom vallen ze dan niet, de Antarcticanen? Ik heb dat op  school ooit aan een 

leraar aardrijkskunde gevraagd, maar die begon over de zwaartekracht. Terwijl het toch 

duidelijk een feit blijft dat  wie bovenaan de bol staat er bovenop staat en wie onderaan staat 



in het niets hangt. Trouwens, wat is zwaartekracht? Vooral niet aan Newton vragen: die heeft 

het concept uitgevonden omdat hij er niets van begreep. Hij beschreef wat hij niet kon vatten 

en gaf er gewoon een naam aan: gravitatiekracht. Mooi.

M: Het enige antwoord dat steek houdt in mijn ogen is dat er geen boven en onder bestaat. De 

voorstelling dat er een bovenkant en een onderkant van de aardbol bestaat, houdt altijd al een 

gezichtspunt in vanuit een bepaalde plaats in het heelal. Maar vanuit een andere plek kan je 

de dingen net  zo goed omgekeerd zien. Ieder punt in de kosmos geeft je een ander boven en 

onder van de planeet. 

V: Ja, maar dat is toch onbevattelijk. Dat er geen vast  punt zou bestaan dat voor altijd bepaalt 

wat boven en onder is. 

M: De waarheid ligt steeds besloten in duisternis, terwijl wij, mensen, niet anders kunnen dan 

naar die duisternis te peilen met het zaklampje van ons verstand. En ziedaar het probleem: 

verstandslampje aan, weg duisternis. Lampje uit, welkom duisternis — maar ook weg begrip.

 (Stilte.)

V: Begrijp je nu wat ik bedoel? 

M: Je bedoelt?

V: Ze praten alleen maar. Ze zeggen eender wat.

M: Ze doen aan toneel. Maar is dat niet wat je wou? Je wou boete doen.

V: Ik wil iets voelen. Jij hebt ten minste die panties nog.

M: Het is inderdaad erg lang geleden dat ik nog naast een vrouw met panties zat.

V: Maar is het dat waard, vind je?

M: Afwachten. Het stuk is nog niet afgelopen.

V: Maar je vindt het wel spannend, hé — hoe ik met mijn panties net niet langs jouw been 

strijk. Enkel de suggestie laat bestaan.

M: Suggestie, de kracht van een goed stuk — heb ik van mijn vriend. 

V: Je hebt me wel gered van dat akelige verjaardagsfeestje.

M: Graag gedaan. Al had je natuurlijk ook lekker gezellig thuis kunnen zitten.

V: Nee, dat is niet waar. Als jij me niet had meegesleurd, zou ik tóch naar dat  feestje zijn 

gegaan.

M: Nadat je me had afgescheept, zou je stiekem terug naar die boekenwinkel zijn gegaan? 

V: Ja, en ik zou haar Proust hebben gekocht, het hele oeuvre, in het Frans. Of iets anders dat 

ze gewoon gelezen moét hebben. 



M: Joyces Finnegan's Wake.

V: Beckett, de Molloy-trilogie.

M: Waarom niet iets filosofisch? Kant: Der Kritik der reinen Vernunft.

V: Heidegger: Sein und Zeit.

M: Michel Foucault. 

V: Jacques Derrida.

M: Julia Kristeva.

V: Horkheimer

M: en Adorno.

V: Ik zou nu mijn vijfde glas champagne achterover slaan en in een zetel afwezig zitten staren 

naar de zwangere buik van vriendin A. Naar de toekomstige papa ernaast: hoe hij met zijn 

ene hand haar rug streelt en met zijn andere zit te spelen met de sleutels van zijn nieuwe 

bedrijfswagen. Naar de cakes en taarten. Naar vriendin B die vriendin C haar reisfoto's toont. 

Naar de lippen van de man naast mij die me iets duidelijk probeert te maken over een of 

ander toneelstuk. En vooral naar mijn jarige dikke vriendin, die in ieder kringetje gasten, als 

een hardnekkige hoest, de naam Proust laat vallen. 

M: Uiterlijk geëxalteerd. Maar innerlijk doodsbenauwd.

V: (Al hoestend) Proust! 

M: In het Frans! 

V: En intussen zou ik mezelf de vraag stellen wat er mis is met mij. Waarom ik niets voel. 

M: Waar is het fout gegaan? 

V: Verdien ik het wel te leven?

M: Ben je niet allang dood?  

V: (Al hoestend) Proust!

M: Gezondheid.

V: Gezondheid? Nee, daarover maak ik me geen zorgen. Iedere dag doe ik er alles aan die om 

zeep te helpen.

M: Je drinkt. 

V: Emmers.

M: Je rookt. 

V: Als een schoorsteen.

M: Misschien hoop je dat je iets zal voelen als je weet dat je doodgaat. 



V: Maar ik ga dood!

M: Ooit.

V: We hebben afgesproken dat jij me zou opeten.

M: En nog altijd voel je niets?

V: Nee, ik zit nog altijd achterin een donkere theaterzaal —

M: met panties —

V: en ik voel níets. Zelfs nu ik de actrice vooraan hoor zeggen dat ze als klein meisje 's nachts 

vaak opstond om de slaapkamer van haar vader in te sluipen, voel ik niets.

M: Wacht even. Ik was met mijn gedachten al een tijdje niet meer bij het stuk.

V: De panties...

M: Heeft de actrice al uitgelegd waarom het de slaapkamer van haar vader is? Heeft  ze al 

verteld waar de moeder is? Slaapt de vader soms alleen? 

V: De moeder slaapt in een andere slaapkamer. In een ander huis. In altijd andere huizen 

eigenlijk. Met altijd andere mannen, die allemaal op  elkaar lijken en allemaal even graag de 

ideale papa uithangen. 

M: De echte papa ligt dus alleen in zijn slaapkamer. 

V: Terwijl hij toch ook haar echte papa niet is. Dat is het net. Ze kan hem zo niet zien. Ze ziet 

hem eerder als een klein broertje waar ze medelijden mee heeft en waar ze altijd een beetje 

op wil letten. 

M: En daarom sluipt ze 's nachts zijn slaapkamer in? Wat gebeurt er als ze niet op hem let? 

V: Jammer genoeg gebeurt dat vaak. Hoe kan ze altijd op hem letten, als ze het merendeel 

van haar tijd in die andere huizen leeft?

M: Bij haar moeder, bij die andere mannen. 

V: Maar wel let ze op hem in haar gedachten. Ze stelt  zich voor hoe hij 's morgens vroeg naar 

de universiteit gaat, naar zijn bureau. Wat hij daar doet weet ze niet. Ze weet niet wat een 

universiteit  is. Maar als hij 's avonds thuiskomt, ziet ze hem de hele avond onder het licht van 

een bureaulampje over papieren vol formules hangen. Ze ziet  hem berekeningen op  zijn 

computer maken, hoort hem luidop denken, ziet hem extatisch door het huis dwalen, om hem 

dan weer diep  in zichzelf gekeerd en piekerend in de zetel te zien zitten. Als ze al eens bij 

hem op bezoek is en hem vraagt waar hij aan denkt, schrikt hij. 

M: Wie is dit meisje? Wat doet ze hier?



V: Bij elk nieuw bezoek ziet hij er slechter uit. Is hij magerder geworden. Hangt zijn 

kostuumvest méér af. Soms zit ze gewoon in zijn kamer terwijl hij aan het werk is. Kijkt ze 

naar hem, terwijl hij zit te tobben en piekeren. En probeert ze te doorgronden wat er in dat 

arme hoofd van hem allemaal omgaat.

M: Ze moet hem dwingen te eten. Ze kookt voor hem, vertelt hem over haar school. 

V: En als hij 's avonds eindelijk slaapt, moe van het luisteren naar haar eindeloze verhalen, 

sluipt ze zijn kamer in en steekt naast zijn bed de wereldbol aan die hij nog heeft uit zijn 

kindertijd. In stilte kijkt ze naar die gekke bol met al die geelverlichte vlekken op  met ernaast 

het donkere, gesloten hoofd van haar vader.  

(Schemerig licht — nacht. M en V nemen opnieuw plaats op de stoelen aan beide kanten van 

het podium. Tegen de achterwand van het podium wordt een vlek geprojecteerd, waarin je 

met een beetje verbeelding de planeet aarde kan herkennen, gefotografeerd vanuit de ruimte: 

in het begin is de vlek zeer wazig, maar geleidelijk aan winnen de contouren aan scherpte. 

Achter op scene verschijnt een mensgrote pinguïn. De pinguïn staat stil en kijkt met grote, 

geheimzinnige ogen naar M en V. Opmerking over de pinguïn en ook over de andere pinguïns 

die later in het stuk zullen voorkomen: het moet gaan om exoskeletachtige pakken, waaronder 

de toeschouwer mensen blijft herkennen.)

Stem: Wat herken je in deze vlek? 

M: Een Rorschachtest.

Stem: Nog iets? 

V: Een pinguïn.

Stem: Eén pinguïn? Of meerdere? 

M: Nu zie ik een stel vliegende pinguïns.  

Stem: Pinguïns die kunnen vliegen? 

V: Eén pinguïn. Lang geleden zag ik een documentaire over pinguïns. Ik kan me er 

nauwelijks nog iets van herinneren. Maar één beeld is me bijgebleven. Een kolonne pinguïns 

trippelt van de voedselrijke oceaan terug naar de broedplaats. Ze lopen opgewonden achter 

elkaar aan, als kleuters op  een schoolreis. Maar plots houdt een van hen halt. De andere 

pinguïns trippelen het stilstaande dier voorbij en lopen het zelfs bijna omver. Maar dat  schijnt 



het dier niet te deren, en resoluut stapt het uit de kolonne en keert de andere pinguïns de rug 

toe, alsof ze voor hem plots niet meer bestaan of dat zelfs nooit gedaan hebben. Moederziel 

alleen zet het dier koers naar het diepe zuiden, naar het witte hooggebergte in de verte. 

Stem: En waarom is dat beeld je bijgebleven?

M: Vroeger als kind was ik altijd bang in het  donker. Uit  angst voor spoken durfde ik niet in 

te slapen. Op een dag bezocht ik met mijn ouders de dierentuin. We bleven geruime tijd naar 

de pinguïns kijken, want ze werden net gevoederd. Ik was de hele tijd aan het lachen, terwijl 

mijn vader af en toe in mijn hand kneep en knipoogde naar mijn moeder. Toen ik die avond 

schreeuwend wakker werd uit een nachtmerrie, kwam mijn vader op de rand van mijn bed 

zitten en vertelde me een verhaal. Hij vertelde me dat iedereen denkt dat pinguïns niet 

kunnen vliegen, maar dat dat niet  waar is, want dat iedere nacht, als de dierentuin gesloten is 

en niemand ze kan zien, de pinguïns op de rand van hun bassin gaan staan, waarna ze heel 

traag opstijgen, als minihelikoptertjes. Als ze hoog boven de wolken zijn, schieten ze weg. Ze 

vliegen de hele aarde rond en kijken of alles wel goed gaat. Ze hebben magische ogen en 

kunnen alles zien. Ze waken over de kinderen en zien erop toe dat niets of niemand hen stoort 

in hun slaap. 

Stem: En hielp dat verhaal? Kon je sindsdien beter slapen?  

V: Wat bezielde dat  diertje? Wat trok het zo aan in dat witte niets? De camera volgde de 

pinguïn nog een tijdje, maar geen seconde zag je het dier aarzelen. Met de vleugelvinnetjes 

half in de lucht bleef het maar door waggelen — duizenden kilometers witte leegte en een 

stipje dat steeds kleiner werd. Ik weet nog dat ik heel lang heb zitten huilen toen ik dat zag. 

Stem: Maar je hebt nog niet uitgelegd waarom. Waarom bracht dat beeld je zo aan het huilen? 

M: Een tijdje wel, ja. Het hielp zelfs heel goed. Ik voelde me veilig, want de vliegende 

pinguïns hielden alles in het oog en beschermden me. Ik was nooit meer alleen, ook 's nachts 

niet. 

Stem: Een tijdje, zeg je? Waarom slechts een tijdje?

V: Ach, ik zei dat ik in die vlek een pinguïn herkende, maar je zou er ook gewoon een 

Rorschachtest in kunnen zien. In dat geval zie je de pinguïn natuurlijk niet meer. De pinguïn 

is dan verdwenen.

M: Toen ik zes was, overleden mijn ouders — een auto-ongeluk. Sindsdien werd ik verlamd 

door een verpletterend gevoel van eenzaamheid. Er was niemand meer om van me te houden. 

Niemand om naar me te kijken. En dat gaf me een verschrikkelijk gevoel van leegte — alsof 



ik niet meer bestond. Vanaf toen kon ik niet meer slapen, maar niet meer uit angst  voor 

spoken, maar uit angst dat ik de volgende ochtend verdwenen zou zijn. En daar konden zelfs 

de vliegende pinguïns niets aan veranderen, want met mijn ouders waren ook zij verdwenen. 

(Muziek. M en V zetten hun brillen en mutsen weer op en voeren pinguïnbewegingen uit. Als 

de muziek stopt, weerklinkt opnieuw het geluid van stormachtige winden en begint M zijn 

bewegingen met vertraging uit te voeren, alsof iedere beweging zijn diepste concentratie 

vraagt — alsof hij een astronaut is. V kijkt stilstaand toe. De pinguïn achter op de scene 

verdwijnt. Het geluid van de stormachtige winden verdwijnt.)

III.

(Hel wit licht. M blijft dezelfde moeizame bewegingen maken, terwijl hij af en toe zoekend 

naar boven kijkt.)

V: Ben je weer in beeld?

M: (M staat stil.) Geloof me, het is onmogelijk hier ook maar één seconde buiten beeld te 

treden. 

V: Ik begrijp nog altijd niet waarom je daar zo zeker van bent. Je voelt het, zeg je. Maar ík 

voel helemaal niets. 

M: Wat is het doel van Expeditie Antarctica? 

V: De 'geheime Poolbasis' bereiken. 

M: De 'geheime Poolbasis'. Goed, wat denk je dat dat is? Het andere duo, het 'vijandige 

team', zal er nu al wel zijn: wat denk je dat hen daar in die basis wacht?

V: Een warm bubbelbad. Een sauna. Copieuze maaltijden. Champagne en kaviaar. Zoiets. 

M: Precies. Begrijp je het nu? 

V: Nee, wat hebben wij daarmee te maken?

M: Het contrast. Wij zijn het contrast. Wij brengen de ontbering in beeld. 

V: De uithongering. 

M: De versterving. Daar draait dit programma om: de kijker laten zien dat zelfs de meest 

onleefbare plaats op aarde koloniseerbaar is. Vermenselijkt kan worden.



V: En wij brengen de onleefbaarheid van deze plaats in beeld?

M: Precies. 

V: Wij plaatsen de skiscooters in het juiste licht? De rupsbandvoertuigen. De sauna's. Onze 

ontbering is een ode aan het feit dat er hier toerisme mogelijk is? 

M: Iedere beweging die we maken. Iedere grimas. Iedere zin. 

V: Ieder woord. 

M: Iedere glimlach.

V: Iedere lapsus —

M: wordt opgenomen en gefilmd. 

V: Dus als ik ga plassen —

M: piekmoment: de kijkcijfers swingen de pan uit...

V: Wat denk je: draag ik panties onder dit skipak of niet? 

M: De kijker weet altijd meer dan de acteur, daar kan ik gerust mee leven. 

V: En wat zijn jouw piekmomenten? 

M: Ik geef niet om piekmomenten. Heb je mij hier al zien rondlopen met een bunzenbrander 

of een lasapparaat? Heb je mij hier al met een powerkite zien rondskiën à la Dixie 

Dansercoer? Of zelfverzekerd een topografische kaart zien bestuderen?

V: We hebben hier geen bunzenbrander of lasapparaat. Ook geen powerkite. En ook geen 

topografische kaarten. Maar we hebben wel vijf lucifers, een touw van zeven meter en, 

godzijdank, een paraplu. Kan je daar iets mee, MacGyver?

M: Nogmaals, ik hoef geen miljoenen kijkers. Twee is voldoende voor mij.

V: Twee? 

M: Ja. Gwendolyne en Nicholas, acht en vijf zijn ze intussen — mijn twee kinderen. Ik ben er 

zeker van dat ze me kunnen zien. Ik voel het. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten en ik kan ze 

in hun woonkamer zien zitten voor het scherm. Op het salontafeltje ligt een leeg pakje chips 

en tussen hun voeten ligt één gele kous en een plakkerige lolly. Op de vensterbank staat een 

plant die al in geen weken meer water heeft gekregen. En op het tapijt slingert wat speelgoed 

rond: een half afgebroken autoracebaan en een doos met rekkertjes waar Gwendolyne 

armbandjes mee maakt. 

V: En mama, waar is mama? Kijkt mama ook mee?

M: Nee. Mama zou allang een andere zender hebben opgezet. Of de kinderen naar bed 

hebben gestuurd. 



V: Een vechtscheiding.

M: Nee, dat heb ik vermeden. Maar daardoor ben ik wel de kinderen kwijtgeraakt. 

V: Maar zelfs als ze je zouden kunnen zien, hoe kunnen ze je dan herkennen? Het sneeuwt 

hier de helft van de tijd en op sommige dagen zie je vanwege de mist  geen hand voor ogen. 

Het beeld op de televisie moet op zijn zachtst gezegd wazig zijn. 

M: Als ík ze haarscherp kan zien, waarom zij mij dan niet? Soms bijvoorbeeld zie ik Nicholas 

toertjes rijden in de tuin met zijn fietsje, dolblij dat hij zonder zijwieltjes kan rijden. Op 

andere momenten zie ik Gwendolyne op de schommel zitten en kan ik haar zelfs horen 

roepen — ik moet haar duwen.    

V: Maar dat zijn herinneringen. De tijd gaat snel. Het sneeuwt. Het is mistig. Het beeld is 

vaag. Hoe kunnen ze jou nog herkennen?

M: Of ik zie Gwendolyne haar zwarte dansrokje en haar gloednieuwe ballerina's dragen, met 

daaronder haar lange, roze kousen. Een belachelijke combinatie, waar ik haar altijd mee 

plaag. 

V: En toch blijft ze zo rondlopen? 

M: Gwendolyne doet waar ze zin in heeft. Ze trekt zich van meningen niets aan. Daarom 

plaag ik haar ook zo graag — geen gevaar dat je haar ergens mee kwetst. 

V: Ze is nogal eigenzinnig, zoals haar moeder. 

M: Maar stiekem is ze wel blij dat ik eerlijk ben tegen haar. Ze zou niet willen dat ik loog.

V: Ze apprecieert het dat je haar serieus neemt.

M: Langs de andere kant: ik kán simpelweg niet liegen tegen haar. Als ik lieg, om haar te 

beschermen of te troosten, heeft ze het  meteen door. Dan wijst ze op mijn voorhoofd en zegt 

uitdagend dat ze een groot, zwart kruis ziet. Of ze trekt aan mijn neus en zegt dat die 

gegroeid is.

V: Pinokkio-papa.

M: Nicholas daarentegen is eerder zoals ik: hij gelooft alles.

V: Maar waar is mama? In al die herinneringen is mama afwezig. 

M: Mama is weg. Gaan werken. Ze heeft het druk, héél druk. 

V: En papa, heeft papa het niet druk? Moet papa niet gaan werken? 

M: Ja, ook papa heeft het druk. Hij brengt Gwendolyne en Nicholas iedere ochtend naar 

school en gaat hen 's avonds weer ophalen. Hij speelt met hen in het park. Hij kuist samen 



met hen het huis en leert  hen koken. Hij bouwt een poppenkast voor hen en speelt hen het ene 

na het andere stuk. Hij neemt hen mee naar de cinema. 

V: Heel druk. Maar... papa moet niet gaan werken?  

M: Toen Gwendolyne me dat op een dag vroeg, loog ik dat mijn baas me naar huis had 

gestuurd voor een bijzondere opdracht. Een geheime missie waarover ik met niemand mocht 

spreken, zelfs niet  met  hen. En dat ik telkens zij naar school waren, ik die missie uiterst 

minutieus voorbereidde. Nicholas' oogjes fonkelden. Zijn verbeelding sloeg meteen op hol. 

V: Papa die de wereld ging redden. 

M: Gwendolyne daarentegen was iets minder onder de indruk. Toen Nicholas even wegkeek, 

trok ze aan mijn neus.

V: Pinokkio-papa.

M: Maar daarna deed ze iets dat ik nooit zal vergeten. Ze legde haar vinger op haar mond en 

knipoogde naar me, alsof ze alles begreep en me geruststelde dat het tussen ons zou blijven. 

Ons geheim.

V: (Fluisterend, alsof ze voor rekening van Gwendolye spreekt.) Papa werd ontslagen.

M: Papa werd ontslagen.  

V: Maar wat voor werk deed papa dan?

M: Papa werkte bij een investeringsbank. 

V: Je bedoelt dat papa met geld werkte?

M: Nee, niet met geld. Maar wel met cijfers. Met cijfers, bits en bytes. Met datastromen 

waarin papa moeiteloos onontwarbare knopen legde, of die er net weer uithaalde.  

V: Papa was belangrijk. Hij herverdeelde het geld in de wereld. Hij liet er formules op los en 

blaasde er magische bellen mee. 

M: De brainstormsessies met de collega's. De targets die we samen aan flarden schoten. Het 

ene na het andere omzetrecord dat we verpulverden. En de domheid van sommige van onze 

klanten waar we 's avonds in de kroeg om lachten. 

V: Papa die eindelijk zijn angst kon vergeten. De angst om te zijn zoals de cijfers op zijn 

scherm, anoniem en vervangbaar — de eenzaamheid — het gevoel niemand te zijn. Samen 

met zijn collega's behoorde hij tot een select clubje — zij die mee mochten rijden op  de grote 

financiële carroussel die de wereld op volle toeren deed draaien — steeds sneller. 

M: De duizelingwekkende deals iedere dag. De salarisverhogingen. De bonussen. 



V: En de vrouwen die nu wel naar hem keken. Zich wilden vastklampen aan zijn succes — 

vooral als ze ook zelf veel ambitie hadden.

M: Tot ik op een dag te horen kreeg dat ik tien minuten had om te vertrekken. Ik mocht niet 

eens afscheid nemen van mijn collega's. Twee bewakers escorteerden me naar de uitgang.

V: Als een dode in een rusthuis werd papa uit het systeem verwijderd — in stilte, om de angst 

van de anderen niet aan te wakkeren. 

M: Een mokerslag die net zo hard aankwam als toen ik het nieuws over het ongeluk van mijn 

ouders vernam.  

V: Papa die van de ene dag op de andere thuiszit — alleen. 

M: De angst die zich opnieuw ten volle aan me opdrong. De eenzaamheid. De leegte. Zelfs 

mama moest niets meer van me hebben, alsof ze stiekem bang voor me was. 

V: Mama die intussen zelf succesvol was geworden. En die in papa alleen nog maar zag waar 

ze zelf krampachtig aan probeerde te ontsnappen — de angst.  

M: Het enige dat ik nog had waren de kinderen. 

V: Van wie je wilde dat ze geloofden dat je een geheime missie had. 

M: Pinokkio-papa.

 (Stilte)

M: Het sneeuwt. 

V: Het is mistig. 

M: Zullen ze me nog herkennen, denk je? 

V: Wie zal het zeggen? Misschien moet je even wuiven.

 (M wuift — vertraagde astronautenbeweging.)

 

(Schemering. M en V weer op stoelen. Brillen en mutsen af.)

Stem: In de vijftiende en zestiende eeuw varen we de ganse planeet rond. We ontdekken 

Amerika, en leggen China en India handelsbetrekkingen op. 

M: Maar nog altijd weten we niet precies wat er daar in het hoge noorden of diepe zuiden 

ligt. Is het toch niet mogelijk dat het daar stopt, de aarde? 

V: Dat we er daar afvallen. Dat de aarde daar ont-aardt in een grote, witte waterval die ons de 

donkere kosmos inzuigt.



Stem: In 1820 wordt Antarctica voor het eerst waargenomen door Fabian von Bellingshausen. 

Enkele maanden later zetten de eerste mensen voet aan wal. De ontdekking van het witte 

continent is een feit. 

M: Maar het binnenland is nog niet geëxploreerd. En de mythes, de verhalen, de legendes 

blijven bestaan. Wat ligt  er daar dieper in het zuiden? En wat met het mysterieuze noorden: 

wat wacht ons daar? Ergens moeten er toch grenzen zijn.  

V: In 1845 verdwijnt de Britse ontdekkingsreiziger John Franklin met zijn schip en 

expeditieteam onderweg naar de noordpool. Ondanks de vele zoektochten worden het schip 

en de bemanningsleden nooit teruggevonden. De geruchten zwellen aan.  

M: Het bijgeloof. 

V: De verhalen. 

M: De legendes.  

Stem: In 1898 vindt de eerste overwintering plaats in het  pakijs rond Antarctica — een 

Belgische expeditie onder leiding van baron Adrien De Gerlache. Dat De Gerlache met zijn 

ploeg veilig en wel weet terug te keren bewijst dat  overwintering in het Antarctische pakijs 

mogelijk is. Het is tevens de eerste expeditie die gebruikmaakt van fotografie: het  geluid van 

fototoestellen weerklinkt  volgens het dagboek van een van de expeditieleden even frequent 

als het geluid van de koerstelegraaf. 

V: Maar wat met het diepere binnenland van het continent: wat wacht ons daar?

Stem: Vanaf 1902 begint men expedities in te zetten, op zoek naar de mythische zuidpool. 

Ernest Shackleton slaagt erin Antarctische luchtfoto's te nemen vanuit een luchtballon. Zes 

jaar later wordt de meest zuidelijk gelegen actieve vulkaan van de planeet beklommen, 

Mount Erebus op het Antarctische eiland Ross, 3794 m hoog. In 1909 geraken vier mannen 

onder leiding van Ernest Shackleton tot op 180 km van de pool.

M: Slinkende provisies, uitputting en ziekte dwingen hen terug te keren. 

Stem: In 1911 zetten er opnieuw twee expedities koers naar de pool. De ene expeditie staat 

onder leiding van een Noor, Roald Amundsen, de andere onder leiding van een Brit, Robert 

Scott. Noorwegen tegen Engeland. 

V (De reclamestem van in het begin parodiërend): "Twee teams die elkaar bekampen aan de 

witte rand van de planeet. Onmenselijke omstandigheden. Kosmische temperaturen. 

Titanische stormen. Helse winden. Twee teams in het aanschijn van de dood."

Stem: Op 14 december 1911 plant het Noorse team triomfantelijk haar vlag op de pool.  



M: De Britten echter zullen nooit arriveren. Als ze horen dat de Noorse expeditie de pool 

heeft bereikt, beseffen ze verslagen dat ze nog terug moeten. Een barre tocht van duizenden 

kilometers, waarbij ontbering, koude, ziekte, uitputting en honger hen een voor een te veel 

worden. Geen van hen overleeft het.

Stem: Het winnende team bestaat uit Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, 

Sverre Hassel en Oscar Wisting. 

V: En hun honden.

Stem: De pool is bereikt! De pool is bereikt! 

 (M en V steken hun handen mechanisch in de lucht in en er verschijnt een geforceerde 

glimlach op hun gezicht. Met robotachtige pas wandelen ze naar het midden van het podium 

en gaan naast elkaar staan. Ze klinken als robotten en spreken erg snel en mechanisch.)

M: In 1928 maakt George Hubert Wilkins de eerste gemotoriseerde vlucht boven een deel 

van Antarctica.

V: In 1934 slaagt Richard Byrd er als eerste in om te overwinteren op het continent zelf. 

M: In 1935 maken Lincoln Ellsworth en Herbert Hollick-Kenyon de eerste trans-Antarctische 

vlucht. 

V: De eerste vrouw zet voet op het continent: Caroline Mikkelsen. 

M: In 1958 slaagt de Engelsman Vivian Fuchs er met zijn expeditie in de droom van Ernest 

Shackleton waar te maken: Antarctica van aan de Weddell Zee te doorkruisen tot aan de Ross 

Zee. 

V: In 1966 wordt Antarctica's hoogste berg beklommen, 4900,3 m — een expeditie geleid 

door Nicholas Clinch. 

Stem: Er zijn geen grenzen! De enige grenzen die er zijn zijn de grenzen in ons hoofd.  

M: Op 21 juli 1969 zet Neil Armstrong de eerste menselijke voet op de maan. 

V: Op 2 december 1971 landt het eerste ruimtevaartuig op de planeet Mars. 

M: In 1997 slaagt Børge Ousland erin om solo heel Antarctica te doorkruisen. In 64 dagen 

legt hij met zijn parasail-ski's 2845 km af. 

V: Enkele maanden later voert het duo Trond Jacobsen en Morten Halvorsen de eerste 

tandem-parachutesprong uit boven de zuidpool.



M: In 1998 maken Bill Arras en Geoff Somers de eerste 'free-flying' hete-luchtballonvlucht 

over het gehele witte continent. 

Stem: In 1999 vaart Amyr Klink in 77 dagen Antarctica rond.

V: In ik weet niet meer welk jaar heb ik zeven bedpartners in één week. Enkele maanden later 

vestig ik mijn persoonlijke record: drieëntwintig mannen in vier dagen tijd.

M: In januari van mijn derde werkjaar krijg ik een recordbonus: 369.000 euro. 

V: In 2001 ontdek ik de vibrator.

Stem: In 2002 slaagt Lynne Cox erin om 1,9 km af te leggen in het ijskoude water van Neko 

Harbor aan de westkant van Antarctica. Ze legt de afstand af in 25 minuten.

M: Op het eind van mijn vijfde werkjaar breek ik mijn record: mijn bonus bedraagt 574.000 

euro. 

V: Mijn vibratorcollectie komt na zes jaar tot voltooiing: 274 stuks.

M: In 2003 legt Ashrita Furman de snelste mijl per pogo-stick af, een springstok met een 

veer. 

V: Eerder legde hij al de snelste mijl op de Chinese Muur per kangoeroebal af —

M: de snelste wandelmijl met een gevulde melkfles op zijn hoofd — 

V: en de snelste tien kilometer met een hoelahoep.

Stem: Bovendien wist hij het grootste aantal sinaasappels te pellen en op te eten in drie 

minuten tijd. 

 M en V samen: Zes!

Stem: En zes is inderdaad het goede antwoord! Want jawel, Ashrita Furman wist niet minder 

dan zes sinaasappels te pellen en op  te eten in drie minuten tijd. Dames en heren, geef onze 

kandidaten een hartelijk applaus.

(In volstrekte stilte — op het geluid van stormachtige winden in de verte na — steken M en V 

hun armen opnieuw mechanisch in de lucht. Het geluid van de winden verdwijnt langzaam.)  

IV.

(Hel wit licht. Armen naar beneden. Brillen en mutsen weer op.)



V: De nachten worden langer, de winter nadert. We zien het beter onder ogen: hier, op deze 

plaats, sterven we.

M: Zegt ze — terwijl ze achterin de zaal met haar panties toch even langs mijn benen strijkt. 

Voel je nog altijd niets?

V: Jawel. Ik heb het koud.

M: Tja, dat heb je met panties natuurlijk. Wat vind je trouwens van het stuk?

V: Nee, dat mag je niet vragen, het  is nog bezig. Bovendien moet ik dat aan jou vragen: jij 

bent diegene die mij wil imponeren. 

M: En wat als ik dat niet wil, jou imponeren? 

V: Je bedoelt dat je niets te zeggen hebt over het stuk? Het laat je koud?

M: Nee, koud niet. Die scene bijvoorbeeld waarin de actrice zegt dat ze als klein meisje 's 

nachts vaak de kamer van haar vader in sloop om te kijken naar die helverlichte wereldbol 

met het donkere, slapende hoofd van haar vader ernaast, die vond ik erg ontroerend. 

V: Van zodra het stuk gedaan is, moet je me eerst maar een drankje aanbieden. Whisky on the 

rocks graag. Wist je trouwens dat VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon bij zijn bezoek aan 

Antarctica in 2007 Johnny Walker Black Label kreeg geserveerd met ijs erin van 40.000 jaar 

oud?

M: Nee, dat wist ik niet.

V: Ik las het  in een artikel. De auteur gebruikte de anekdote om zijn deprimerende conclusie 

wat op te leuken.

M: En die conclusie luidde?

V: Dat de temperatuur in Antarctica sinds 1940 met 2,5 graden Celsius is gestegen, wat veel 

drastischer is dan elders ter wereld.

M: Je hebt het over global warming. Over tsunami's. Over broeikasgassen. Over 

overstromingen en tropische stormen. Waarom hebben we het niet meer over het stuk? 

V: Een hoogst  dramatische conclusie, want het ijs van Antarctica is goed voor negentig 

procent van de mondiale voorraad drinkbaar water. Stel je voor: sinds 1950 is de hoeveelheid 

Antarctisch ijs met 20 procent gedaald.

M: Oeps. Steeds minder ijsklontjes van veertigduizend jaar oud die Ban Ki-Moon in zijn 

Johnny Walker kan doen. Maar om op die ene scene terug te komen...

V: Misschien wil ik na de voorstelling wel helemaal niet over het stuk praten.

M: Maar wilde je dan niet dat ik je zou imponeren? 



V: Ten eerste, dat zou je niet lukken. En ten tweede, je zei zelf dat je dat niet wou. 

M: Ik kan dat gezegd hebben om je te imponeren. 

V: Wel, ik ben niet geïmponeerd. 

M: Goed zo. 

V: En aangezien ik dus niet onder de indruk ben, kan ik na de voorstelling maar beter meteen 

naar huis gaan.

M: Je hebt spijt dat je bent meegekomen. Je was liever thuisgebleven. Je had een film kunnen 

zien. 

V: En met mijn vibrators kunnen spelen.

M: Zonder gezaag aan je kop over een scene met een klein meisje dat 's nachts de kamer van 

haar vader in sluipt om naar een helverlichte wereldbol en het donkere, slapende hoofd van 

haar vader te kijken.

V: Precies.

M: Trouwens: vibrators, zei je? Je hebt er dus meerdere?

V: Ik heb er 274.

M: Wow, ik ben onder de indruk.

V: Dat was niet de bedoeling.

M: Waarom zoveel? 

V: Afwisseling. Ik zou me kunnen vervelen.

M: Zoals mannen je vervelen? Iedere man is hetzelfde, terwijl iedere vibrator anders is. 

Bovendien probeert de vibrator je niet te imponeren. De vibrator ís gewoon, hij staat er 

zonder zich op te dringen — te nemen of te laten.

V: Je zou er inderdaad versteld van staan hoeveel verschillende soorten vibrators er bestaan. 

M: Ik moet toegeven dat mijn kennis op dat vlak niet erg sterk ontwikkeld is. Laat me raden: 

er bestaan vibrators die je muzikaal begeleiden? Of beatbox-vibrators, die het ritme 

aangeven? 

V: Er bestaan zelfs vibrators die je aantal verbruikte calorieën meten.

M: De fitness-vibrator. Aardig. En kan je dan ook opgeven hoeveel calorieën je naar het 

orgasme toe graag verbruikt zou hebben, zodat het ding daar naartoe kan werken? 

V: Ik zou het boekje nog eens moeten lezen. 

M: De manual. Toch algauw weer honderd pagina's. Dat wordt studeren.

V: Maar wel boeiend: hoe het maximaal aantal calorieën te verliezen tijdens het masturberen?



M: Honderd pagina's. Als je het dan per se over global warming wil hebben, mag ik dan ook 

even mijn bezorgdheid uiten over al die gekapte bomen? Het Amazonewoud. Hoe meer 

bomen er gekapt worden, hoe minder CO2 er kan worden opgenomen, dus hoe sterker het 

broeikaseffect en hoe warmer de planeet, en dus hoe meer Antarctisch ijs en drinkbaar water 

er in de zoute, ondrinkbare oceanen verdwijnt. En dan zwijg ik nog over het 

batterijverbruik...

V: (Geëmotioneerd.) Goed, jij wil na het stuk per se over die scene praten. Waarom let je dan 

nu niet op? De huidige scene zou er verband mee kunnen houden. 

M: De huidige scene... 

V: Weet je nog dat de actrice zei dat ze betreurde dat ze niet altijd op haar vader kon letten? 

En dat ze zich dat kwalijk nam? 

M: Ja, terwijl het toch echt haar schuld niet was. Ze verbleef nu eenmaal vaak bij de moeder, 

in altijd andere huizen bij altijd andere mannen —

V: die allemaal identiek waren, allemaal even inwisselbaar, en die allemaal op exact dezelfde 

wijze hun uiterste best deden de ideale papa te spelen. 

M: Maar in gedachten was ze toch wel steeds bij hem? In gedachten probeerde ze 

voortdurend op hem te letten.

V: Maar wat indien dat niet voldoende was?  

M: Maar ze kon niet anders. Ze kon toch moeilijk tegen de beslissing van de rechter ingaan. 

Ze was nog klein.  

V: Maar misschien had ze de signalen ernstiger moeten nemen. 

M: Je bedoelt de kostuumvesten die steeds meer gingen afhangen? De ongewassen haren? De 

zweetgeur?  

V: Het feit dat hij steeds meer in zijn eigen wereld begon te verdwijnen... Had ze zich niet 

kunnen voorstellen dat hij vroeg of laat ook letterlijk zou kunnen verdwijnen? Dat hij midden 

in de nacht zomaar zijn huis zou kunnen verlaten om het dichtsbijzijnde bos in te lopen. Op 

een koude winteravond bijvoorbeeld, terwijl het sneeuwt. Hij loopt het bos in en beseft niet 

eens hoe koud het is. Hoe mistig het is. Hoe hard het sneeuwt. Nee, als gehypnotiseerd loopt 

hij door, zonder aarzelen en zonder één keer om te kijken, alsof alles wat hij achterlaat niet 

meer bestaat voor hem, of dat zelfs nooit gedaan heeft. Of... hij zou ook níet naar het  bos 

kunnen zijn gegaan. En gewoon een eenzame weg hebben kunnen volgen. Langs verlaten 



weilanden en velden. Niemand die hem ziet, niemand die hem opmerkt. Een eenzame, 

nachtelijke wandelaar, een stip in de witte zee om hem heen. 

M: Nogmaals. Hoe kan dat haar fout zijn? Ze kon toch niet altijd op hem letten. 

V: Op zijn minst zou ze hem op zijn laatste tocht in haar gedachten willen kunnen 

vergezellen, hem op  zijn laatste trip  willen kunnen begeleiden. Maar er is niets. Geen enkel 

spoor. Niemand die hem ooit heeft teruggezien of zijn lichaam heeft gevonden. Hij is gewoon 

verdwenen. Ze weet niet eens of hij dood is of nog leeft.

M: Een man die uit beeld is verdwenen.  

V: Terwijl de nep-papa's maar bleven komen. Altijd nieuwe huizen en altijd dezelfde nep-

papa's.

M: Terwijl zij alleen maar aan haar echte papa probeert te denken.

V: Hem opnieuw in beeld probeert te krijgen. 

M: Het sneeuwt. Het is mistig.   

V: Het beeld... (Stilte) Nee, er is geen beeld.    

(Licht schemerig. Brillen en mutsen af. M zet een emmer op zijn hoofd. V gaat aan de zijkant 

van het podium staan.)

Stem: Klaar voor de simulatie-oefening? 

V: Ok, dus als ik het goed begrijp...

Stem: Jullie zitten in een zware sneeuwstorm. 

V: En ik ben net even de tent uitgegaan om buiten in de sneeuw te plassen.

Stem: Ja, maar na een kwartier ben je nog altijd niet terug. En dus moet  je teamlid je komen 

zoeken, met rond zijn middel een touw dat vasthangt aan een van de tentstokken. Zo kan hij 

als hij jou gevonden heeft jullie beiden terug naar de tent loodsen. Het enige probleem is dat 

hij niets ziet.  

V: Nee, hij heeft een emmer op zijn hoofd.

Stem: Hij heeft een emmer op zijn hoofd om te simuleren dat hij niets kan zien. Het sneeuwt. 

Het is mistig. 

V: Simuleren. Met een emmer op zijn hoofd kan hij ook écht niets zien. Hij kan zichzelf niet 

eens meer zien.



(Muziek, met op de achtergrond het geluid van stormachtige winden. M begint met 

voorzichtige pasjes te zoeken, tastend in het niets met zijn handen. Intussen kleedt V zich uit. 

Onder haar skipak draagt ze panties en sexy lingerie. Ze maakt obscene verleidingsgebaren 

naar M, windt hem rond haar vinger, daagt hem uit, speelt met hem. M komt telkens vlakbij V, 

steekt zijn handen naar haar uit, maar zonder haar daadwerkelijk te kunnen aanraken. Hij 

zoekt en tast, terwijl zij hem telkens behendig ontwijkt, zijn vruchteloze pogingen opnemend 

in haar sensuele en duivelse verleidingsspel. Uiteindelijk geeft M het op. Hij zet zich en doet 

niets meer, vervalt in totale passiviteit. Muziek en het geluid van de stormachtige winden 

stopt. V trekt haar skipak opnieuw aan, terwijl ze blijft kijken naar de lethargische M.)

V.

(Hel wit licht. M ontdoet zich van de emmer. Brillen en mutsen weer op.)

M: Je hebt gelijk. 

V: Waarin?

M: Het beeld. Het beeld is weg. 

V: Hoezo? 

M: Kijk. (M begint soepel met zijn ledematen te bewegen.) Voel je het? Geen drone-camera's, 

geen microfoons. Niets. We zijn volkomen alleen. 

V: Plots zitten we zonder kijkers? Oeps, dalmomentje.

M: We hebben nooit kijkers gehad. 

V: Niemand die naar me gekeken heeft terwijl ik aan het plassen was? Nu zullen we nooit 

weten of ik panties onderaan heb of niet.

M: Jammer.

V: Terwijl Gwendolyne en Nicholas in de woonkamer naar het winnende team zitten te 

kijken. 

M: Het winnende team in de sauna. Met champagne en kaviaar. 

V: De enige aflevering waarin papa voorkwam, de allereerste, hebben ze gemist. 

M: Wisten zij veel. 



V: Gwendolyne had de televisie opgeëist om naar een tekenfilm met paarden te kijken. Wist 

zij veel. 

M: Acht is ze nu — de leeftijd dat meisjes iets met paarden hebben. Nicholas heeft niets met 

paarden, maar hij heeft geen keus.

V: Gwendolyne is de baas.

M: (Vage pinguïngeluiden in de verte.) Ooit waren het pinguïns. Gwendolyne kon naar niets 

anders kijken dan naar tekenfilms met pinguïns. Ze wilde per se een pinguïn in het echt zien 

en dus liet ze haar broertje drie weken lang tegen mama en papa over de dierentuin zagen. 

Mama had het  te druk: ze had enkel tijd om onderweg naar haar werk in een speelgoedwinkel 

twee pluchen pinguïns te kopen, één voor Nicholas en één voor Gwendolyne. Maar dat pakte 

niet bij Gwendolyne en dus moest Nicholas verder zagen. 

V: Gelukkig had papa erg veel tijd die periode... 

M: En dus nam hij de kinderen op een zonnige dag mee naar de dierentuin.

 (Pinguïngeluiden zwellen aan.)

Zes pinguïns waren het. Zes pinguïns op  de rand van hun ijskoud vijvertje. Zes drukke 

heerschapjes, waggelend met hun logge lijfjes, hun kleine vleugelvinnetjes op en neer 

klapperend, de kopjes parmantig in de lucht.

V: De kleine, verstilde oogjes.

M: Het gekwetter.

V: De pasjes ter plaatse. Links, rechts, links, rechts. Kleine, marcherende soldaatjes. 

M: Tot ze plots een voor een in het water doken. En van groteske heerschapjes in gracieuze 

onderwaterdansers veranderden. Gwendolyne stond rechts van me, Nicholas links. Allebei 

hielden ze mijn hand vast. Toen Nicholas vroeg of de pinguïns zo dadelijk ook zouden 

vliegen, keek Gwendolyne me lachend aan. Ze knipoogde.

V: "Laat hem in de waan, papa. Hij is nog klein."

M: Straks, Nicholas, straks gaan de pinguïns vliegen. Als het donker is. Als de dierentuin 

gesloten is en alle mensen naar huis zijn, dan stijgen ze heel traag op, tot ze boven de wolken 

hangen. En dan schieten ze weg. 

V: "Ja?!! En naar waar vliegen ze dan?"

M: Ze gaan zo snel dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Alleen heel af en toe vang je 

een flits van hen op. Ze vliegen de hele planeet rond. 

V: "Hoe kan dat?"



M: Ze vliegen almaar rechtdoor. En omdat de aarde rond is, komen ze uiteindelijk, vlak voor 

het weer licht wordt, hier terug uit. 

V: "En wat doen ze dan allemaal onderweg?"

M: Niets, Nicholas. Ze kijken alleen maar. Ze kijken of alles goed gaat met de planeet. Ze 

waken over ons. Boven sommige huizen blijven ze zelfs hangen. Om te kijken of de 

kindertjes goed kunnen slapen. Even maar natuurlijk, want ze hebben niet veel tijd.

V: "Als het licht is, moeten ze weer terug zijn."

M: Zo is het, Nicholas. Vlak boven het vijvertje, hoog in de lucht, hangen ze nog even stil. 

Om zich dan weer traag te laten zakken. En als de dierenverzorger arriveert, zitten ze al 

opnieuw aan de rand van hun vijvertje. Zes slapende pinguïns, hun kopje weggestopt tussen 

hun kleine vleugels. 

V: Gwendolyne knijpt in zijn hand. Knipoogt naar hem en doet met haar andere hand stiekem 

teken dat papa een lange neus heeft. 

M: Pinokkio-papa.

 (De pinguïngeluiden stoppen.) 

V: Een van de mooiste urban legends die ik ooit  heb gehoord: een groep  kleuters bezoekt een 

dierentuin. Na het bezoek, bij het  instappen van de bus, ziet de juf dat het rugzakje van een 

van de kleuters aan het lekken is. Als ze de rugzak openritst, wordt ze aangestaard door een 

verbaasd pinguïnkopje. 

M: Urban legends. Wie verzint ze? Waarom? Of vormen ze gewoon de uitdrukking van een 

collectief verlangen? 

V: Of... zijn ze gebaseerd op ware feiten?

M: Ware feiten? Ik zal je zeggen wat er die dag gebeurde. Papa heeft het pinguïnetje zelf in 

Gwendolynes rugzakje gestopt. 

V: Het kind vroeg het zo lief.

M: Ze wou een pinguïnetje om voor te zorgen. 

V: De droom van ieder meisje: een eigen pinguïnetje om voor te zorgen. Daarna stappen ze 

over op paarden. 

M: Gwendolyne. Zes was ze toen. Weiger haar maar eens iets.

V: Maar mama de kleuterjuf was niet erg blij. 

M: Nee, boze mamajuf.

V: Stoute kleuterpapa. 



M: Het werd de laatste keer dat ik de kinderen zag — de rechtbank telt niet mee.

V: En sindsdien zit papa in de zetel in zijn nieuwe appartement. Voor de televisie. 

M: Hij zit in een lege woonkamer en zapt van zender naar zender. Gaat naar de keuken en 

merkt dat er geen brood meer is.

V: Jammer.

M: Hij probeert zich te concentreren op vacatures op het internet, maar het internet is 

veranderd in één grote, wilde stroom. 

V: De bits.

M: De bytes.

V: Waarop hij ditmaal geen formules kan loslaten. Een woeste waterval die hem 

meedogenloos met zich meesleurt. 

M: Waarin hij verdrinkt. Alles is te abstract geworden. Er zijn te veel stappen nodig. Alles 

gaat zijn begrip te boven. 

V: Gelukkig is er nog internetporno. 

M: Maar ook daarin verdrinkt hij. Een oneindige stroom die hem genadeloos verzwelgt.

V: Vrouwen met panties.

M: Vrouwen zonder panties.

V: Papa de loser.

M: Hij verandert in een bang, schichtig dier.

V: Als mensen op straat  naar hem kijken, zien ze hem niet meer. Er is geen beeld meer. Je kan 

dwars door hem heen kijken. Een bijna onzichtbare stip is hij geworden. Klaar om voorgoed 

te worden weggegomd.

M: Hij zou opnieuw iets willen doen. 

V: De wereld intrekken. 

M: Iets betekenen. 

V: Een missie hebben. 

M: Maar hij weet niet waar te beginnen. Alles is te abstract. Vaag. Hij denkt in duizend 

verschillende richtingen. 

V: Om in de keuken met een zucht te ontdekken dat er geen brood meer is. 

M: Hij is te moe en bang om naar de bakker te gaan. 

V: En vraagt zich af hoe andere mannen het allemaal voor elkaar krijgen...



M: Auto's besturen. Akkoorden onderhandelen. Contracten afsluiten. Carrières opbouwen. De 

wereld rondreizen. 

V: Hij zou iets willen doen. Actie ondernemen. Zichzelf bij het haar uit het moeras trekken. 

M: Maar daarvoor zou hij eerst opnieuw een lichaam moeten hebben. Iemand moeten zijn. In 

beeld komen.  

V: Het sneeuwt. 

M: Het is mistig. 

V: Het beeld is vaag.

M: Alleen heel af en toe, als hij genoeg gedronken heeft, ziet hij zichzelf weer verschijnen —

V: In zijn dromen verschijnt hij op een scherm in de woonkamer van Gwendolyne en 

Nicholas. 

 (Pinguïngeluiden op de achtergrond.)

(V met extatische stem) "Kijk daar, Nicholas: papa!"

M: (met reclamestem van in het begin) De ontbering! Het lijden! Titanische stormen! Helse 

winden!  

V: Hoe papa zich niet gewonnen geeft en dapper de strijd aangaat. Zich niet laat  kennen. Hoe 

hij alle moeilijkheden overwint en onversaagd op de geheime Poolbasis afstevent. 

M: (met reclamestem) Onmenselijke omstandigheden. Kosmische temperaturen!

V: Papa die geen grenzen kent. Alles aankan. Alle obstakels overwint. 

M: (met reclamestem) Volg hen nu wekelijks in —

Samen: (uitbundig) Expeditie Antarctica!  

 (Stilte.)

M: Maar als hij de volgende ochtend wakker wordt —

V: weer nuchter —

M: beseft hij dat het allemaal maar een droom was. 

V: Het sneeuwt. Het is mistig.  

M: Het beeld is vaag. 

V: Pinokkio-papa.

M: Hij zet de televisie aan. 

V: Kijkt naar internetporno —

M: en verlangt naar liefde.

V: In de keuken merkt hij dat er geen brood is.



M: En stilletjes, in het schemerige keukenlicht, fluistert hij zijn naam. 

(Licht schemert. Mutsen en brillen af. M zet opnieuw de emmer op zijn hoofd en gaat zitten. 

Vage pinguïngeluiden in de verte, samen met het geluid van stormachtige winden. Achteraan 

op scene verschijnt de pinguïn, die de wereldbol aanknippert. Samen met de pinguïn kijkt V 

lang naar de zittende M. De pinguïngeluiden zwellen aan. Uiteindelijk stapt V op M toe. 

Wanneer ze hem de emmer van het hoofd licht en hem de hand reikt om op te staan, begint er 

muziek te spelen: Bach: Concerto For Harpsichord & Strings In F Minor, BWV 1056 - 2. 

Largo (uitvoering met David Fray). Teder bewegen M en V om elkaar heen en omhelzen 

elkaar zoals de keizerpinguïns op Antarctica tijdens hun paringsdans. Achteraan schuiven 

vijf mensgrote pinguïns de scene op. Samen met de zesde pinguïn trippelen ze op het ritme 

van de vioolplukjes van de muziek op M en V toe. Van hun lijven gaat een geheimzinnige, 

buitenaardse gloed uit. Traag en sereen vormen ze een beschermende kring om M en V. 

 Licht op M en V valt weg. Tegen de achterwand verschijnt de projectie van de aarde 

vanuit de ruimte. Op scene zijn nu enkel de zes pinguïns te zien. De muziek is gestopt en enkel 

het geluid van stormachtige winden is nog te horen. De pinguïns staan stil en kijken 

mysterieus de zaal in, terwijl hun lijfjes fluorescent blijven gloeien. Fade out van het geluid 

van de stormachtige winden. De televisie achteraan op scene vertoont nog altijd een 

sneeuwbeeld.

Als het licht in de zaal aangaat, zitten er verspreid tussen het publiek enkele mensgrote 

pinguïns.) 


