
uurwerk! Als opgezweepte slaven met hun 
armen als dolle drijfstangen en in hun hoofden 
zitten kogellagers en die draaien waanzinnig en 
steeds maar sneller en zotter dan zot, 
levensgevaarlijk en zonder ophouden en toen 
(stille) ontploft het springtuig dat ze zo 
koortsachtig perfectioneerden en zie: wat blijft 
er over ? Een puinhoop ! 
Eerste bezoeker Het is tijd ! 
Tweede bezoeker Wij hebben je nodig ! 
Ik-figuur Ik wil de ruimte verkennen vooraleer 
de kosmonauten deze met hun voetbalschoenen 
tot moes hebben gestampt, vooraleer de 
ideologen & ecologen mijn hoofd hebben doen 
schrompelen als een ouwe appel, vooraleer de 
idealisten mij in de afgrond duwen, vooraleer 
de machthebbers mij doen opstappen in de 
stoet tegen de vijand, vooraleer de profeten mij 
Eerste bezoeker in het ootje nemen ! 
Ik-figuur vooraleer de uurwerkmakers mij 
opjagen van seconde naar seconde, vooraleer al 
die grote lichten mij verblinden, vooraleer al 
het geschreeuw mij overstemt. 

TIENDE VERSCHIJNING 

(Oude mail en oude vrouw, een monsterachtige en 
heksachtige verschijning.) 
Oude man Hier ligt een hamer, daar een sikkel, 
hier liggen stenen en een beitel, grijp het 
handvat , gebruik het werktuig of wil je gaan 
liggen onder een boom, je ogen gericht naar de 
lucht ? 
Oude vrouw Daar ligt papier, maak het zwart! 
Oude man Daar staat een muur, schilder hem ! 
Oude vrouw Daar ligt geld, tel het ! 
Oude man Daar is gras, maai het ! 
Oude vrouw Daar liggen planken, t immer ! 
Ik-figuur Tot de omheining mij van alle kanten 
insluit ? 
Oude man Voorui t ! Of hoeft het allemaal niet 
meer? 
Oude vrouw Hou jij misschien van rotzooi ? 
Ik-figuur Ik heb honger ! 
Oude vrouw Geen werk, geen geld, geen eten, 
geen vuur ! 
Ik-figuur Ik kan toch gaan schooien ? 
Oude man Ik laat geen vreemden meer binnen! 
Ze krijgen een vinger en pakken een a rm ! 

Ik-figuur Ik zweer je dat ik niets méér zal 
nemen. 
Oude vrouw (heft haar rok op en gaat in bed 
liggen) Eerst geven, dan krijgen ! 
Ik-figuur (pleegt geweld op haar) Ik zal je alles 
geven, het beste wat ik heb, tot ik niet meer 
kan. 
Oude man Jongeman, wat meer verbeelding 
opbrengen in deze edele sporttak ! 
Ik-figuur Ik heb alle figuren nog niet van 
builen geleerd, excuseer ! 

ELFDE VERSCHIJNING 

(Iemand, een studentachtig persoon slaat naast 
zijn bed.) 
Studentaehtige Zeg, hel is lijd voor de 
revolutie! 
Ik-figuur Wat ? Wat zeg j e ? 
Sludentachtige Het is tijd voor de revolutie ! 
Ik-figuur Is het zover? 
Sludentachtige Het is zover. 
Ik-figuur Hoe is het buiten ? 
Studentaehtige Ze hebben de buildings en de 
monumenten vervangen. 
Ik-figuur Door andere buildings en 
monumenten ? Ik wil gaan kijken! Ik wil hel 
feest meemaken ! (De ik-figuur springt op en 
kijkt het publiek in, waar weinig gebeurt, de 
nachtelijke bezoekers duwen hem een drankje in 
zijn handen en gaan dan als kelners met schotels 
drankjes en hapjes naar de toeschouwers en delen 
die uil. Vernissage. Het nationaal of een ander 
vaderlands lied weerklinkt terwijl de ik-figuur 
machteloos de zaal inkijkt, roerloos, rechtop. Als 
het lied uitsterft drinkt hij in één slok het glas 
leeg en verdwijnt met al zijn naaktheid.) 
De auteur of de regisseur of iemand die 
verantwoordelijk is voor dit stuk kan ook de 
scène opspringen en volgende tekst in het publiek 
slingeren als autokritiek en verantwoording. 
Iemand Ik zag de besten van mijn generatie 
verwoest door waanzin, schreef Allen Ginsberg. 
En Lenin schreef "Wat doen ?" Futuristen zijn 
zij die hier in België revolutie schreeuwen op de 
planken van bourgeois schouwburgen, maar 
deze niel kunnen voortzetten daarbuiten, die 
naar aloud theatraal gebruik met stokken 
werktuigen suggereren, maar deze niet kunnen 

vervangen door echt gereedschap, die de 
wantoestanden aanklagen, maar deze niet uit de 
wereld kunnen helpen, die het plunje van de 
arbeider in de loges aantrekken, maar die 
werk kleren niel nodig hebben tegen het vuil, 
die de zaal doen rechtveren in revolutionair 
entoesiasme, maar vrezen dat daarna alles zijn 
gangetje zal gaan, die de woorden voor morgen 
al gevonden hebben, maar het verschil kennen 
lussen woorden en daden, die weigeren een 
kontrakt af te sluiten met het kapitalistisch 
impressariaat maar weten dat ze er niel buiten 
kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat 
het weer een slag in het water is, die het masker 
af rukken van kapitalisme en consumptiemaat-
schappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgi 
en de consumptie floreert, die de manipulaties 
hekelen van leger, kerk en staal en voelen dat 
hel leger waakt, de kerk in het midden is en de 
staat staat, die enkel de machtelozen konden 
overtuigen van de noodzaak aan auto-kritiek, 
die entoesiast al die grote koppen doen rollen 
tijdens het spel maar merken dat die grote 
koppen er het hoofd niet bij verliezen, die 
debateren over een klassenloze maatschappij en 
beseffen hoe moeilijk het is zijn eigen privilegies 
af te staan, die de massa in beweging willen 
brengen en zien dat het nu niet kan, die de 
bankkluizen willen openbranden om de inhoud 
rechtvaardig te verdelen, maar niet eens tot bij 
die kluizen geraken, die de staven van 
gevangeniscellen willen doorzagen om hun 
kameraden te bevrijden maar de kracht missen 
om die karwei op te knappen, die de muren 
van residentiële paleizen willen rammen, maar 
wijken voor de honden die op hen afgestuurd 
worden, futuristen zijn zij die hier in België uil 
volle borsl hel rode lied zingen, omdat er hier 
van revolutie nauwelijks sprake is. 
(Als epiloog is deze tekst natuurlijk te lang, 
zodat er per opvoering telkens een paar zinnen 
werden uitgepikt en in de zaal geslingerd voor 
wat ze waard zijn.) 

EINDE 
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