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kinderloos. Ze zijn gereduceerd tot klein che-
misch afval. En wat doen met afval dat zich 
niet leent tot recyclage? Isoleren, elimineren, 
dumpen en snel vergeten. Wanneer Naert en 
Dobbelaere met een gietertje neptranen over 
elkaars gezicht laten gutsen om uitdrukking 
te geven aan hun verdriet over de ‘rochelende 
zombies’, de ‘mummelende Frankensteins 
aan beademingsapparaten’, de patiënten 
die Dobbelaere als verplegende Engel des 
doods uit hun lijden heeft verlost, dan is dat 
een schrijnende maatschappelijke diagnose. 
Huilen kan alleen nog maar in zouteloze 
druppels, omdat mededogen zich geschikt 
heeft in zijn Gleichschaltung met gedogen. 
 In een tijd waarin de gemediatiseerde 
uitbuiting van zielenpijn obscene proporties 

heeft aangenomen, kun je dit duo beschou-
wen als een tweespan van doorprikte en lek-
kende obsceniteiten. Ze hebben van Paauwe 
de gelegenheid gekregen om iets onmogelijks 
te doen. Ze mogen in alle eerlijkheid vertellen 
over hun eigen exploitatie. Een unieke kans, 
want deze twee vrouwen zijn geen stereo-
typische vt4-marginalen die de vuile was 
komen luchten. Er valt helemaal niets te luch-
ten. Ze bestaan domweg niet. Ze zitten weg-
gemoffeld in een instelling die buiten de reik-
wijdte van de maatschappelijke radar valt. 
 Het wrange is dat ze dit maar al te goed 
weten. Zoals gezegd, ze zijn zo gek nog niet. 
Hoewel ze je soms met plezier iets anders 
willen laten geloven. In een memorabele 
scène rijgt een uitzinnige Naert al tierend de 

martelingen aaneen waaraan ze ex-minnaar 
Philippe zou willen onderwerpen. In haar 
groteske fantasma ligt hij vastgeketend op de 
keukentafel. Ze dwingt hem de plakjes penis 
die ze bij hem naar binnen heeft gestouwd 
met een aardappelstamper en die hij weer 
uitkotste, terug op te eten. Maar meteen nadat 
ze met de staafmixer op stand drie huis heeft 
gehouden in alle lichaamsholtes denkbaar, 
trekt ze een dictafoon tevoorschijn. Ze heeft 
net een smeekbede aan het adres van Philippe 
opgenomen, en beluistert die aandachtig. 
‘Nee, dat is echt erover.’ Dobbelaere knikt 
instemmend. Opnieuw.
 Zo gaat dat toch meestal niet op de reality 
tv. Daar is zelfbewustzijn een ongewenste 
gast. Een despektakulariserende spelbreker. 


