Totaal verknipt!
Door Karin Zweers
relatiekomedie voor 3 personen
(2d – 1h)
15/20 minuten
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Rolverdeling:
David (35-65 jaar)
is een tikkeltje dominant, heeft een zwak voor blondines en denkt dat hij nog heel
interessant is voor de dames. Als het erop aan komt is hij nog steeds gek op zijn
vrouw Hester en wil hij haar niet kwijt.
Hester (35-65 jaar)
Echtgenote van David, die weinig vertrouwen meer in hem heeft. Wat haar betreft is de
grens bereikt. David krijgt nog één kans…..
Suus, kapster (20-35 jaar)
Lang blond haar, kort rokje, hoge hakken, ze lijkt werkelijk aan alle clichés over blondjes te
voldoen. Gedraagt zich druk en uitbundig.

Korte inhoud:
“Totaal verknipt” is een korte relatiekomedie met af en toe een serieuze ondertoon.
David en Hester zijn al jaren getrouwd, maar zijn op dit moment in relatietherapie. De vonk
tussen hen lijkt langzaam te doven, vooral doordat David op zijn werk beschuldigd is van het
lastig vallen van een stagiaire. De komst van een “thuiskapster” die David op uiterst
onprofessionele wijze met schaar en scheermes te lijf gaat, leidt echter tot verrassend
nieuwe inzichten!
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Decor: Het stuk speelt zich af in de woonkamer van Hester en David. Er zijn in ieder geval een bank en
een eethoek aanwezig.
Het toneel is leeg als David en Hester op komen. Je merkt dat ze erg boos op elkaar zijn. Er wordt niet
gesproken, maar aan de houding naar elkaar toe en de afgemeten bewegingen is dit overduidelijk.
Hester gooit haar tasje in een hoek, gaat naar de keuken en haalt een glas water. David ploft op de
bank en verschuilt zich kwaad achter de krant. Hester gaat op het andere uiteinde van de bank zitten,
van hem afgewend. Ze is bezig met haar mobiel. Er hangt enige tijd een zware stilte.

DAVID: Dit was de laatste keer. Ik ga er niet meer naar toe.
HESTER: Nee? Nou, dat verbaast me niks.
DAVID: Ik kan niet meer daar zitten aanhoren hoe jij van een mug een olifant maakt.
HESTER: Ach man! Geef toch eens gewoon één keer toe! Eén keertje maar! Je bent over de schreef
gegaan…….vér over de schreef! Maar ik ben het met je eens, ik vind die therapeut ook niks….. die
vent zit daar gewoon te suggereren dat ik beïnvloed ben door “Me too” en dat soort dingen! Dat ik te
veel televisie heb gekeken!
DAVID: Dat is toch ook zo! Wat is er nou helemaal gebeurd dan! Ik….
HESTER (breekt in): Wat is er nou helemaal gebeurd dan!! Dat een stagiaire op het werk een klacht
tegen jou indient, dat is natuurlijk niks hè, nee….. dat weten we zo langzamerhand wel! (voor zich
uit). Het zal mij benieuwen wat er uit dat onderzoek komt….
DAVID: Daar komt helemaal niks uit. Ik heb toch uitgelegd wat voor vrouw dat is! Ze zit maar bij mij
te hengelen naar een contract, ze wil graag blijven, maar ik kan gewoon niet……
HESTER: Ja, ja…..dat heb ik nou al duizend keer gehoord! Omdat ze geen contract krijgt wil ze wraak
op jou nemen door een klacht te verzinnen...... tuurlijk.
DAVID: IK HEB HAAR MET GEEN VINGER AANGERAAKT! Dat mens zuigt alles uit haar duim! Hoe vaak
moet ik het nog zeggen! Gelukkig loopt mijn baan geen gevaar, dat heeft de raad van bestuur al
toegezegd. Die hebben wél vertrouwen in mij.
HESTER: We zullen zien. Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar tien jaar geleden had je ook zo’n akkefietje,
dat ben ik nog niet vergeten hoor. Jij kunt gewoon je handen niet thuishouden als het lang blond
haar heeft en een kort rokje draagt!
DAVID: Schei toch uit!..... In dat opzicht heeft die vent wel gelijk, in dit hele “me too” gebeuren ben
je als man sowieso kansloos!
HESTER: Ach wat zielig….. meneer het slachtoffer….. eigenlijk zijn alle mannen gewoon het
slachtoffer hè! Meneer de therapeut zal zelf ook wel zo’n slachtoffer zijn! Om dan te zeggen: (doet
deftige stem van therapeut na) “Ja Hester, waar het hier om gaat is dat jij jezelf moet afvragen
waarom je geen vertrouwen hebt in David”.
DAVID: En daar heeft hij ook gelijk in. Waarom heb je geen vertrouwen in mij?
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HESTER: Dat lijkt mij duidelijk genoeg. Als je dat niet begrijpt, dan….. heeft praten geen zin!
DAVID (schudt zijn hoofd): Er vált gewoon niet met jou te praten….. en daarom ga ik daar ook niet
meer naar toe, het is afgelopen. Kost handenvol geld en het is totaal zinloos.
HESTER (na korte stilte): Ik ben het ermee eens. We stoppen met die therapie.
DAVID (verrast): Je…. je bent het ermee eens?
HESTER: Het is inderdaad totaal zinloos. Ik ben het zat, David. Ik wil dit niet langer, zo…. op deze
manier.
DAVID: Wat bedoel je?
HESTER: Nou dat ligt nogal voor de hand, niet? Ik ben bereid dit te vergeten, door de vingers te
zien…. of hoe je het ook noemen wilt…. en gewoon de draad weer op te pakken, samen, maar…
DAVID: Maar?
HESTER (serieuze toon): Nog één keer zoiets als dit en het is over tussen ons. Dan ben ik echt weg. Ik
heb me gelukkig jaren geleden al ingeschreven voor een huurwoning, gewoon….. voor de zekerheid.
Dat komt nu goed van pas.
DAVID: Ingeschreven voor een…… dat meen je toch niet serieus Hes!
HESTER: En of ik het meen!
DAVID: Maar…..onze plannen om zelf ons droomhuis te bouwen dan?
HESTER: Dat was toch altijd meer mijn droom dan de jouwe….. anders hadden we dat al lang gedaan
toch zeker. Vorig jaar konden we nog een kavel krijgen weet je nog, maar toen krabbelde jij op het
laatste moment weer terug. Nee…… daar komt niets van terecht.
DAVID: Dat moet je niet zeggen. Ik wil het ook wel, alleen vond ik daar de grondprijs zo idioot hoog.
Weet je wat…. ik ga vanavond weer eens online en dan ga ik weer eens op zoek, oké? Wie weet waar
nog een mooi stukje bouwgrond voor ons te koop is…..
HESTER: Laat maar David. De grondprijs, de locatie…. er is altijd wel iets mis volgens jou. Ik ga even
de kat eten geven hiernaast. Ze zijn een weekje weg. (staat op) Erna komt zo om jou te knippen, hè.
DAVID (kijkt op horloge): Verrek, is het al zo laat? We hebben het er vanavond nog wel over, maar ik
vind dat je een beetje…..
HESTER: We hoeven het er niet meer over te hebben. Je weet hoe ik erover denk. Dit is je laatste
kans, wat mij betreft. Ik wil rust, David. Ik wil me niet constant zorgen moeten maken over elke
blondine waar jij tegenaan loopt!
(Als ze langs David loopt grijpt hij haar hand)
DAVID: Hester, ik wil dit ook niet. Geloof me…. er is écht niets gebeurd, vertrouw me nou gewoon. Ik
heb nooit een andere vrouw gewild dan jij….. dat weet je toch!
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(Hester luistert met afgewend hoofd en trekt dan haar hand los)
HESTER: Ben zo terug.
DAVID: Hester!
HESTER AF
DAVID (geschokt): Verdomme!..... Zou ze dit echt menen…….praten over weg gaan..…zelfs al een
huurwoning geregeld…..ongelooflijk!
(David zucht en verdiept zich weer in de krant. De bel gaat. David staat op en gaat opendoen.)
DAVID AF
(We horen stemmen in de gang. Dan komt David op, gevolgd door Suus, kapster. Lang blond haar,
kort rokje, laag decolleté en hoge hakken. Ze heeft een koffertje met kappersattributen bij zich)
DAVID OP en SUUS OP
DAVID: Dus niks ernstigs?
SUUS (vrolijk kwetterend): Nee hoor, ze zit alleen nu met haar enkel ingetaped op de bank! Tante
Erna is niet kleinzerig hoor, maar hier kon ze echt niet meer op staan. Ook zo dom hè dat ze
struikelde over haar eigen vloerkleed. (lacht uitbundig) Wat een geluk dat ik toevallig bij haar op de
koffie was!....(kijkt rond) Wat een enig huis is dit!
DAVID: Maar….. jij bent dus ook kapster?
SUUS: Nou en of! Volgende week krijg ik mijn diploma! (lacht uitbundig) Tante Erna zei: kind, als jij
nu even naar meneer Hermsen gaat, dan kun je mooi ervaring opdoen en meneer Hermsen is er ook
mee gered. Eens kijken….. zullen we deze stoel maar nemen? (pakt eetkamerstoel en zet die in het
midden van de ruimte)
DAVID: Ja…eh dat kan ja…. maar weet je….ik vind het ook niet erg om een knipbeurt over te slaan,
het was toch een beetje te kort op elkaar gepland eigenlijk.
SUUS: Wat bedoelt u? Wilt u niet door mij geknipt worden?
DAVID: Natuurlijk wel, het is alleen….
SUUS (pakt uit het koffertje een kapperscape): Tante zei dat u juist een mooie eerste klant was. Kan
weinig aan verknipt worden, zei ze. Gaat u zitten meneer.
DAVID (gaat op de stoel zitten, beetje aarzelend): Zeg maar David, hoor. En hoe zei je dat jouw naam
is?
SUUS: Susanne, maar iedereen noemt me Suus….zo….. even de cape omdoen (doet de cape
uitgebreid om bij David, waarbij er veel fysiek contact is. David vindt dit duidelijk niet onprettig) Zit de
cape zo goed?.....Niet te strak of zo? (controleert dit door met haar hand langs Davids hals te gaan in
de boord van de cape)
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DAVID: Nee, hij zit prima hoor.
SUUS: Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat mijn eerste klant langzaam stikt tijdens de
behandeling! (lacht hard) Nou zeg het eens, wat is precies de bedoeling?
DAVID: Een beetje het model erin houden, beetje bijpunten zeg maar.
SUUS: Ja…ja….ik snap het. Nou, eerst maar eens wat sprayen (pakt uit koffertje de plantenspuit en
begint daarmee flink royaal op en rond Davids hoofd te spuiten)
DAVID (beetje benauwd): Het…het hoeft niet zo heel nat…. dat doet je tante ook nooit.
SUUS: Oeps! Ja…dit zijn haar spullen hè….. die van mij spuit nooit zo hard…..sorry als u een beetje te
nat bent geworden…..David! (pakt handdoek uit koffertje en begint zijn hoofd stevig af te drogen)
Maarre…. had u lekker een dagje vrij vandaag?
DAVID: Eh nou….. een paar uurtjes…..we moesten ergens heen.
SUUS: Een leuk uitstapje? Samen met uw vrouw?
DAVID: Nou nee, niet zo leuk eigenlijk….. relatietherapie.
SUUS: Ach…..wat vervelend nou! (pakt schaar en kam uit het koffertje en begint Davids haar te
kammen. Af en toe knipt ze hier en daar wat met de schaar in de lucht, het ziet er niet erg
professioneel uit. Als er een pruik is waaraan echt heel erg “fout” geknipt mag worden dan is dat
natuurlijk ook komisch.)
DAVID: Ja…..zeg dat wel. Er zijn leukere dingen.
SUUS: En u lijkt me nog wel zo’n aardige man (buigt zich van opzij naar voren zodat haar gezicht op
gelijke hoogte is met dat van David en bestudeert zijn hoofd nauwkeurig).
DAVID: W….wat?
SUUS (buigt weer terug): Ja sorry maar er is geen spiegel zoals bij de kapper hė…. ik moet af en toe
even checken hoe het er van de voorkant uitziet! (lacht hard en gaat verder “knippen”) Dat vindt u
toch niet erg?
DAVID: Nee….nee hoor, integendeel. Zeg, maar ik vind het eigenlijk zo wel prima…. toch? Heb je
misschien zin in een kopje koffie, of iets anders?
SUUS: Dat lijkt me heerlijk!...... Als we klaar zijn dan hè! (kijkt weer nauwkeurig hoe het er aan de
voorkant uitziet en buigt weer terug. David doet zijn best haar decolleté te negeren.) We moeten nog
wel even het nekhaar weghalen hoor, dat is echt geen gezicht. Doet mijn tante dat met het mes of
met de tondeuse? (scharrelt in koffertje) Ik zie hier namelijk helemaal geen tondeuse in zitten…..
DAVID: Nou, ik….. ze doet dat met de tondeuse volgens mij, maar….anders laat maar hoor!
SUUS: Niks daarvan….. kijk eens! (houdt triomfantelijk een oud scheermes omhoog) Hiermee gaat het
ook hoor! Heb ik vroeger weleens bij mijn vader gebruikt….. ik hoop wel dat hij een beetje scherp
is…. anders kun je je huid behoorlijk open halen hiermee. Eén pleister was niet genoeg bij pap, och
jeetje nee, de handdoek was helemaal doorweekt gewoon van het bl…..
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DAVID (benauwd): Weet je, Suus laten we dit maar niet doen, ik…..
SUUS (ineens boos): En nu is het genoeg geweest!..... Uit met die schoenen, ik kan hier niet op
werken! (schopt pumps uit) Zo….dat is beter! Sorry dat ik een beetje loop te mopperen, David (lacht
weer uitbundig) maar ik zit een klein beetje in de rats op het moment… (vindt in koffertje een bus
met scheerschuim en begint die als een gek te schudden)
DAVID: Ho….stop! (probeert cape los te maken) Het is goed zo eh…..Suus, mijn nekhaar…. dat doet
mijn vrouw altijd…. we zijn klaar!(worstelt met cape maar krijgt hem niet los)
SUUS: Ach nee David…..dit moet echt even, zo kunt u toch niet over straat. Met zo’n wilde vacht in
uw nek. Wacht, ik doe het wel zonder schuim…. (pakt scheermes en wil aan de slag)
DAVID (staat zo resoluut op dat de stoel omvalt): Nee…. klaar! Weg met dat mes!.....Hoe moet in
godsnaam die cape los!
SUUS: Oh…oké….rustig maar…. mag ik dan nog wel een selfie met u? Als mijn eerste klant?
DAVID (gaat opgelucht weer zitten, gevleid): Een selfie? Natuurlijk, toe maar. Dan kunnen we zo
meteen nog even gezellig wat drinken, en dan vertel jij mij waarom jij in de rats zit, ja?
SUUS (pakt mobieltje uit haar tas): Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen van tante Erna. (Gaat half
achter/opzij van David staan en stelt mobieltje in. Gezichten dicht bij elkaar.
HESTER OP (Schrikt als ze David en Suus ziet, zij hebben hun rug naar haar toe gedraaid en zien haar
niet)
DAVID: Hmmm je ruikt wel lekker!..... Heerlijk fris…… je kunt mij vertrouwen, Suus. Misschien lucht
het juist op als je het vertelt.
SUUS: Nou….. dat ik morgen mijn eerste tentamen heb…… ik ben net pas begonnen met de
opleiding…….. even lachen….ja…. nu!
DAVID: Wat!
SUUS: David!....... Nu is hij mislukt!
HESTER (met ingehouden woede): Zal IK even een foto maken?

Benieuwd hoe dit verder gaat? Bestel dan de complete versie op www.karinzweerstoneel.nl en
lees de verrassende ontknoping.
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