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05.04.2018 
Een-mans akte. Conversatie aan de telefoon van een (niet-aanwezige) man en een vrouw. 
De man is te horen, de vrouw niet. 
 
 

Dat kan 
 
Hallo… hallo, ben jij daar, Elsje van me? Hallo? 
Ja, je bent het. Wat fijn je te horen, schatje batje… 
Wat zeg je…? Deur in huis...Wat bedoel je? Welke deur? 
Je vindt mij een lul…. O… O…  
Ja, dat kan…. 
Dat kan, dat je na dertig jaar opeens van mening verandert, dat kan….Ja, hoor 
Wat zeg je, Elsje schatje…?  
O… Je zegt dat je niet van mening veranderd bent….O… 
Nou ja, dat kan natuurlijk, dat je geen tijd hebt gehad om dat aan mij kenbaar te maken. 
Wat? Schatje, wat zeg je…? Je hebt wel tijd gehad, maar je hebt de ruimte niet gevoeld… 
Dat kan, zeker, zeker, dat je dertig jaar lang de ruimte niet hebt gevoeld om te zeggen dat je 
mij een lul vindt. Ja, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Als dat zo is, is dat zo. Ik geloof je 
altijd, schat, dat weet je. 
Wat? Je zegt dat ik er niet ben… Hoe bedoel je? Ik ben hier toch?  
Ik ben er maar ik ben er niet.…Ja….Ja, nu wordt het wel heel filosofisch, poepje. Geeft op 
zich niks, hoor. Maar ik dacht dat je daar een grondige hekel aan had. Op zich kan dat, dat je 
je mening herziet. 
Wat? Je herziet je mening niet… O… 
Nee, hoor, ik ben niet boos. Hoe kom je erbij. Ach nee, schei toch uit, schatje. Als je als 
geliefden al niet meer eerlijk kunt zijn naar elkaar, dan blijft er niet veel over. 
Ik ben niet aanwezig… ? Ik heb altijd heerlijk in mijn stoel gezeten, avond na avond gewacht 
tot je thuis kwam. Ik ben nooit de hort op geweest. Dat weet je net zo goed als ik, lieverd. 
Wat zeg je nou…? Je had gewild dat ik ‘s avonds wel de hort op was gegaan… Ja, in principe 
kan dat uiteraard, dat je als vrouw had gewild dat je man de hort op was gegaan. Alleen, 
schatje, ik weet niet waar de hort is…. 
Hoe bedoel je?  Gek? Dat je gek van mij wordt… o… ja… nou, ja,... wat moet ik daar op 
zeggen…. Dat kan.  Dat je ineens de grens overschrijdt, waarachter de gekte het overneemt. 
Ja, dat kan. Ik zie dat overal om me heen. 
Hoe-wat? Je komt er nu aan om mij te doden…o… schatje, je weet dat dat strafbaar is… ? 
Wat? Dat weet je, maar dat interesseert je niet meer… o… Nu ja, in principe kan dat, ik kan 
dat niet ontkennen, er worden meer mensen gedood, en zelfs met echtgenoten komt dat voor. 
Ja, als je daar de middelen toe hebt, dan kan dat, zeker. Ja…. 
Kom nou gewoon gezellig thuis, dan praten we er nog even over, als je dat fijn vindt. Drinken 
we er een wijntje bij… 
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Wat doe je nou, Elsje? War ben je nou mee bezig…? Ben je aan’t overgeven of zo? Kan je 
even normaal praten? Wat zeg je? 
Je gebruikt wel een emmer, hoop ik? 
Nou ja, zeg. Dat is onverwacht…. Tjonge jonge. Het braaksel loopt er zo spontaan bij je uit… 
Hoe is zoiets in vredesnaam mogelijk…? Wat heb je gegeten dan? 
Nou ja, in principe kan het natuurlijk dat je opeens zomaar moet overgeven… 
Wat? Je kan niet meer… Wat? Hoe? Wat kan je niet meer? 
Je kan niet meer… 
Je trekt het niet meer… 
Je wordt er moe van dat ik steeds herhaal wat je zegt… 
Ja, nou ja, dat kan ik me levendig voorstellen. Zeker. Dat kan, dat ik me dat kan voorstellen. 
Zeker kan dat. Zeker. 
Ja, je kan niet meer… Nu verval jij ook in herhalingen, schat. Dat geeft niet, hoor. Nee nee 
nee. Dat kan, dat je niet meer kan. 
Scheiden? Hoezo? Hoe kom je daar nu ineens bij…? 
Hoe bedoel je: ‘dat kan toch’? Dat is een beetje flauw dat je me nu gaat nabouwen, schatje. 
Op zich kan dat natuurlijk, dat je die behoefte voelt en daar dan ook meteen uiting aan geeft. 
Maar goed, het kan op zijn beurt ook natuurlijk dat ik dat dan flauw vindt, nietwaar, schatje?  
Nee, hoor, ik ben niet boos, echt niet. Nee, als jij scheiden moet, moet jij scheiden. Ik heb je 
altijd gesteund, dat weet je, en dat zal ik altijd blijven doen, dat weet je, shattepatje van me. 
Samen thuis samen uit, he? 
Je wilt niet reïncarneren? Ach, waar komt dat nou opeens vandaan? Ja, op zich kan dat 
natuurlijk, dat je dat zo ervaart. Maar wat ik er althans van begrepen heb, is: lesje niet geleerd, 
moet je nog een keer. Hahaha.  
Nee, dan moet je dan niet doen… Nee… Nee, ja, dat kan, dat je je verzekert tegen 
reïncarnatie. Ja, zeker, dat kan. 
Ja, als je wilt uitsluiten dat je dit nog een keer moet meemaken, zo’n relatie als met mij, ja, 
dan moet je je goed laten verzekeren. Maar dat kan, zoals ik al zei. Ik weet daar wel een 
adresje voor…Ik heb altijd adresjes. Dat weet je. 
Okay, dan zie ik je straks. Gezellig. En dan zien we wel of het doden wordt of scheiden, oke? 
Wat….? Of desnoods zelfmoord, ja, mocht je je daar meer toe aangetrokken voelen, schatje 
patje. Maar dat gaat wel ver op zich natuurlijk. En volgens mij is dat officieel nog steeds 
strafbaar ook. Ik zeg dat gewoon voor de volledigheid er even bij. Niet om het een of ander, 
he? Schat? Okay, tot strakjes dan, honneponnetje, tot zo. Kus. Dag. Rij voorzichtig, lieverd. 
Denk erom dat de deur klemt, he? En hier in de straat 20 kilometer per uur, he, anders 
beginnen de buren weer te zeuren. Zul je zien. Dat zijn echt van die zeurders. Dag, schatte 
pat. Tot zo. Zoen. Kus. Dag.  
Wat? Je bent verhinderd? Je wordt op dit moment in je kutje geneukt?  Wat bedoel je 
daarmee, schatje?  
Je bedoelt dat er een vent in je zit op dit moment…. Nee, niet waar. Wat een absurde 
gedachte. Van achteren…? Doe niet zo raar. Ja, op zich kan het ook nog waar zijn ook nog, 
dat is waar. 



Azar Baksh – Dat kan 

 3 

Wat? Dat mijn nederlands achteruit gaat…. 
Kan die man er ondertussen, als ik zit na te denken,  mee ophouden jou in je kutje te neuken. 
Ik vind dat niet prettig.  
Waarom niet? Dat weet ik niet. Ik ben geen psycholoog. Dat kan toch, dat ik dat niet prettig 
vindt? Ik kan niet goed nadenken als die man jou van achteren neukt. 
Nee, ik ben niet boos. Nee nee nee nee nee nee nee. 
Nou, dat weet ik niet. Als het van voren gebeurt, of ik dan wel kan nadenken. Ik kan op dit 
moment niet goed nadenken. Dat kan toch? Dat je denkvermogen achteruit gaat als iemand je 
vrouw van achteren neukt? Dat is toch heel gewoon? 
Wat zeg je nou allemaal…? Ik versta je niet, schatje van me. Wat…? Je komt klaar…? Hoe 
bedoel je? Wat bedoel je daarmee? 
Hallo, Elsje ben je daar…? Elsjebels… Hallo…? Schatje lieverd honnepon snoepje poepje 
van me? Ben je daar…? Hallo…? Is daar iemand…? 
Nou, dat is ook wat… Verbinding verbroken... Ontzettend flauw, zeg. Dat heeft die man 
natuurlijk gedaan… Mannen zijn niet te vertrouwen. Die is jaloers natuurlijk. Of boos. 
Tja, het is tegenwoordig ook niet gemakkelijk, om samen gelukkig oud te worden. Mensen 
doen zo moeilijk tegenwoordig. En ze zijn zo veeleisend. Gelukkig heb ik mijn lieve Elsje... 
Maar ze doet wel raar de laatste tijd. Zou er soms iets aan de hand zijn…? 
Dat zou kunnen. Dat kan. 


