
Fragment uit: De hemel van Parijs  

 

(eenakter, 2008) 
 

 

Ergens. In een park. Twee mensen op een bank, een echtpaar. Ze hebben elkaar niet zo veel te 

zeggen, de vrouw is zeer geïrriteerd. Hij haalt een pakje shag uit zijn zak en ritselt met een 

vloeitje, zij kijkt  alsof er een bom ontploft. 

Een meisje staat plotseling naast hen. Ze gaat zitten naast het echtpaar en staart voor zich uit. 

Stilte. 

 

 

Meisje: 

Ik sta voor het Rijksmuseum. 

Het is druk op het plein, 

Lawaai van alle kanten 

Mensen, kinderen, honden 

En maar rennen en maar schreeuwen 

 

Met z’n allen om mij heen 

Trekken, hangen, duwen 

Sodemieter op! 

Ik sla en schop aan alle kanten 

En een keer spuug ik zelfs 

Ach, gatverdamme, nee toch 

 

En in al die achterlijke drukte 

Staat daar die vrouw ineens 

Naast mij  

Met een zwarte zonnebril 

Steekt ze een sigaret op 

Op een mánier… 

Ik doe het niet na 

Met haar gezicht in de zon 

Staat daar die vrouw  

Met die sjaal, in die rok 

En die laarzen aan die benen 

(die benen, die benen) 

Te zwijgen en te roken 

Te zwijgen en te roken 

Als ware ze zelf Marlene Dietrich 

Met lantaarnpaal en al 

 

Ja. 

Voor het Rijksmuseum 

Waar de wolken hangen laag 

Als een dikke witte kraag  

De hoge bomen op een rij  

midden op het plein 

(dank u wel) 

Daar sta ik 



En naast mij  

Naast mij staat Romy Schneider 

 

(De man moet uitbundig niezen. 

Vrouw houdt haar irritatie in) 

 

(Pauze) 

 

Ik steek ook een sigaret op. 

En ik zoek mijn zwarte zonnebril. 

Zo staan we samen. 

Onze gezichten in de zon. 

Zwijgend naast elkaar. 

Dat duurt behoorlijk lang. 

Maar lang niet lang genoeg. 

 

Dan ineens, ik zet mijn zonnebril af, 

ik kijk haar aan, zó rustig als ik ben. 

Het plein lijkt plotseling leeg. 

Het is nog nooit zo stil geweest. 

 

Mag ik u achterop de fiets meenemen? 

Even een stukje door het Vondelpark? 

Uw armen om mijn middel (eventueel) 

Uw haren in de wind (als het waait) 

Vindt u dat leuk? Wat vindt u? 

 


