
NACHTELIJKE BEZOEKERS 
"Nachtelijke Bezoekers" werd voor het eerst 
opgevoerd op 14 februari 1975 te Brussel in de 
Workshop. Het stuk mocht dan in de oren van 
hel publiek klinken als een sterke of loze 
aanklacht, toch is die klank niet méér dan een 
ondertoon. Men mag niet te zwaar aan dit stuk 
tillen, hel is immers geen ernstig betoog maar 
een droom in zwart-wit en éénmaal in kleur. Het 
gegeven is eenvoudig en duidelijk: een konstante 
ik-figuur temidden van zijn droomfiguren. De ik-
figuur is niet de startbaan voor de vlucht van 
deze figuren: hijzelf vliegt ook mee (als 1 karos 
uit hel labyrinlh van Daidalos ?), hij sleurt mee 
en wordt meegesleurd, niet zoals door een lawine 
van steen, neen, hij drijft mee in de wolken van 
zijn verbeelding. Hij is een droomfiguur lussen de 
anderen. Nooit kan het stuk verharden als de 
droomdimensie erin blijft. De droom die evenzeer 
wreed is als aangenaam, even sensueel is als 
grotesk, even banaal is als uitzonderlijk. Als in 
de bewegingen (traag of snel exact, glijdend of 
slotend, trekkend of meegaand) en in de vocale 
uitingen de verrassing en hel schokelement van 
de droom zitten, dan kan hel stuk een 
gebeurtenis worden, iels dat de realiteit (waarop 
hel hard steunt) overtreft, omdat de spelers 
zichzelf te buiten zijn gegaan, over de schreef 
zijn gegaan, zich hebben overtroffen en aldus de 
tekst, regie, costumes, omgeving, rekwisieten en 
alles wat er is lol leven hebben gebracht. • 

Situatie: een praktikabel in een witte ruimte, 
enkele witte gordijnen waarachter de personages 
kunnen verdwijnen en vanwaar ze kunnen 
verschijnen. Een groot wit laken op de vloer. De 
pratikabel dient als bed, bank, kast, doos, 
uitkijktoren, deur, huis, kist etc. Op de houten 
kist ligl een nogal vreemde figuur, verwilderd, 
een dromer, een slaapwandelaar die gekonfron-
teerd wordt met zijn droomfiguren die 
verschijnen. De aklie van die figuren (een man en 
een vrouw) wisselt snel, ze worden snel anders, ze 
springen van het ene personage in het andere. Op 
de vloer tikt een wekker. De nachtelijke 
bezoekers waarmede de ik-figuur gekonfronleerd 
wordl behoren lol de realiteit, maar worden door 
de droom veranderd, vertekend, gevaarlijker of 
belachelijk, ijler of brutaler... In de witte ruimte 

slaan, liggen, zitten, hangen levensgrote 
plaasteren poppen, naakt of half aangekleed. 
Tussen de verschillende droomsekwensen worden 
beelden uit de natuur (vrouwelijke en mannelijke 
vormen) geprojekteerd. 

Terwijl de eerste toeschouwers binnen komen in 
de ruimte beginnen de nachtelijke bezoekers te 
bewegen, ze spreken de mensen aan, zingen, 
fluisteren, roepen, scanderen, hijgen: • 

" W a s ist mit mir geschehen ? dachte er. 
Es war kein T r a u m . " (Franz Kajka. die 
Verwandlung) 

"Schroef de sloten van de deuren los, 
s ch roe fde deuren zelf van hun stijlen los." 
(Allen Ginsberg, Howl) 
Geluid van pollen en pannen die op de grond 
worden gegooid, van een slijpsteen op een zeis, 
van een hamer op een sikkel De ik-figuur blijft 
onbeweeglijk onder hel wille doek liggen. 
Langzaam licht. 

EERSTE VERSCHIJNING 

Een ambachtsman slaat met een hamer op een 
sikkel om de snede te verdunnen, hij kijkt naar 
het bed met misprijzen, nadert, maakt in woede 
hel kommunislisch teken en gooit dan hamer en 
sikkel neer. Een hospita giet een emmer water 
over de vloer, dweilt wat en kijkt hatelijk naar 
hel bed. 
Hospita Zie hem daar in zijn bed liggen ! 
Ambachtsman Als een ouwe zieke man ! 
Hospita Zal ik een emmer water in zijn bed 
gieten ? Met een natte dweil over zijn gezicht 
wrijven ? 
Ambachtsman Ik zou hem met een zweep uit 
zijn bed willen jagen ! 
Hospita (rukt het taken weg, het naakte lichaam 
van de slapende man wordt zichtbaar) 
Hij ziet er mager uit, niets dan knoken.. . 
Ambachtsman Het vel over de benen als een 
bedelaar, een sukkel, met het lijf van een 
teringlijder en de handjes van een kind ! 

Hospita Hij ziet eruit als diegene die ze op een 
kruis hebben genageld ! 
Ambachtsman Dan zal hij eraf gevallen zijn, die 
lanterfanter ! 
Hospita (opent portefeuille) En hij is nog blut 
ook, de schooier ! 
Ambachtsman Ik zou hem doen slaven als een 
trekhond ! Zal ik hem schudden ? 
Hospita Hij beweegt, hij wordt wakker ! 
Ambachtsman (schreeuwt) Het is tijd om te 
gaan werken ! 
Hospita (schreeuwt) Je moet de huur nog 
betalen ! 
Ambachtsman Straatslijper ! 
Hospita Parasiet ! 
Ambachtsman Opiumschuiver ! 
Hospita (kruipt op het bed) Seksmaniak ! 
Ambachtsman (grijpt hamer) Ik sla hem de kop 
in, die ellendige nietsnut ! 
Hospita Ik bijl de kloten van zijn lijf, die 
kinderverkrachter ! (ze bijt en spuwt) (De ik-

figuur springt uit bed, met hand op penis, terwijl 
de nachtelijke bezoekers snel verdwijnen achter 
de gordijnen) 
Ik-figuur Het is net alsof ik stemmen hoorde, 
alsof er mensen rond mijn bed stonden, heel 
dicht bij me. Welke spoken waren hier in mijn 
kamer? Maar hier is niemand, niets. Hoe laat is 
het? (Neemt de wekker en gooit hem weg. Harde 
geluiden van hamers, het klinken van truwelen op 
steen. Projektie 15 seconden.) 

TWEEDE VERSCHIJNING 
(De bezorgde moeder en de krantenlezende 
vader) 
Moeder Voel je je niet goed mijn jongen? Je 
ijlt, je hebt koorts. Ik wikkel je in een extra 
deken. Wil je wat water met ctiroen, aspirine, 
thee, een zetpil of kompressen? Ik zal alles 
voor je doen tot je aan de beterhand bent (geeft 
belletje na eerst zelf gebeld te hebben). Je belt 
en dadelijk ben ik bij jou. 
Vader Er zit geen fut in die knaap. J i j hebt 
hem bedorven. Hij is geen kloten waard, geen 
knip voor de neus! (Moeder zingt ijl wiegelied, 
de ik-figuur valt in) 
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