Bas is er ook bij
Door
Karin Zweers

Eenakter voor 3 dames
15 à 20 minuten

KORTE INHOUD: Absurd toneelstukje over drie heel verschillende vrouwen die op hun beurt zitten te
wachten voor een sollicitatiegesprek. Het is een tweede gespreksronde, dus er hangt veel vanaf en
alle drie willen ze de baan graag hebben. Eentje gaat zelfs zo ver, dat ze een calamiteit verzint om de
andere twee weg te jagen. Of is die calamiteit toch niet verzonnen? En wie is Bas eigenlijk?

MARLOES (20-65 jaar)
Een hooghartige, koele vrouw, chic gekleed, die vooral aan zichzelf denkt en zichzelf natuurlijk het
meest geschikt vindt voor de baan
SASKIA (20-65 jaar)
Een chaotisch, overheersend en slonzig type, alternatief/hippie-achtig gekleed, zij wil met deze baan
het roer omgooien en is zeer gemotiveerd
CHANTAL (20-65 jaar)
Een angstig en onzeker type, dat aan het eind toch minder angstig blijkt te zijn dan ze deed
voorkomen. Onopvallend gekleed. Zij heeft deze baan het hardste nodig van allemaal.

Decor: een ontvangstruimte van een kantoor. Er zijn twee in- en uitgangen. De ene leidt naar de hal
en de weg naar buiten. De andere leidt naar het kantoor waarin de sollicitatiegesprekken
plaatsvinden. Op een tafel of trolley aan de zijkant staan koffie en theebenodigdheden, zodat de
sollicitanten zelf iets te drinken kunnen pakken. Er is ook een kapstok. Er staat een tafeltje met
tijdschriften erop en drie stoelen eromheen.
MARLOES is al aanwezig op het toneel. Zij ziet er keurig netjes uit in een chic pakje met pumps
eronder. Haren netjes opgestoken. Ze schenkt zichzelf iets te drinken in en gaat zitten. Zij bladert
rustig wat in een tijdschrift. Na een poosje komt SASKIA gehaast binnen. Zij ziet er verwilderd uit en
draagt een regenpak. Zij hijgt van het fietsen. Onder het regenpak draagt ze opvallende kleurrijke
kleding in hippiestijl, bijvoorbeeld een lange wijde rok met top, grote oorbellen etc.

SASKIA: Oh…. hallo……ben je hier ook voor de sollicitatie? (begint ondertussen zichzelf uit het
regenpak te hijsen)
MARLOES (koeltjes): Ja….inderdaad.
SASKIA: Loopt het uit? Ik ben expres op tijd weg gegaan omdat ik geen auto had vandaag en het
natuurlijk weer keihard plenst! Dat zul je altijd zien!
MARLOES: Ik zie het ja…..het weer zit je in ieder geval al niet mee…..god je rok is totaal verkreukeld,
wat erg zeg (hierin klinkt duidelijk leedvermaak door)……Erwin zit nu in een Skype-vergadering. Hij zei
net dat ik over een minuut of tien maar binnen moet komen, dan heeft hij een aanleiding om de
vergadering af te sluiten.
SASKIA: Ik vind het zo spannend hè….. zo’n tweede gesprek (gooit de natte regenkleding in een berg
op de grond, pakt haar tas en haalt daar een haarborstel uit. Ze begint haar haren op geheel eigen
wijze te fatsoeneren. Het resultaat is dat het er nog wilder en onverzorgder uit komt te zien).
MARLOES (werpt af en toe een afkeurende blik in Saskia’s richting en bladert rustig verder in het
tijdschrift): Jeetje…..ik zie dat jouw haar ook zo belabberd uit een capuchon komt……dat heb ik ook
altijd met capuchons……helemaal statisch….wat je ook doet en wat je ook probeert….. er is geen land
meer mee te bezeilen!…..er is trouwens ook een kapstok hoor….voor dat regenpak.
SASKIA: Het feit dat je toch een stap verder bent gekomen dan de rest…. dat wil toch wat zeggen…..
ik had het nooit verwacht, als je die hoge functie-eisen zag…. organisatietalent…… initiatiefrijk …..nou
ja, ik zal me eerst eens voorstellen (bergt borstel snel weer op)…ik ben Saskia.
MARLOES (schudt hand met tegenzin): Marloes van Hoven.
SASKIA: Dat de beste maar mag winnen hè….. er waren geloof ik vijftig sollicitanten, kun je nagaan!
(ziet koffie en thee) Lekker, een kopje koffie gaat er wel in (gaat voor zichzelf iets inschenken)….zeg
heeft Erwin het met jou ook gehad over een psychologische test?....Dat lijkt me zo naar, ik heb nog
nooit zo’n test gedaan, ik heb geen idee wat het inhoudt….jij wel?
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MARLOES: Nee……..daar heeft hij het tegen mij helemaal niet over gehad. Ik denk dat hij dat in mijn
geval niet nodig vindt……(neerbuigend) weet je Saskia, zo’n test wordt vaak gebruikt als hulpmiddel
als kandidaten van gelijkwaardig niveau zijn. (Voor zich uit) Dat is hier duidelijk niet aan de orde.
SASKIA: Gelukkig maar dan….ik heb liever niet zo’n test……zeg, die Erwin zit goed in de slappe
was…..als je dit kantoorgebouw zo allemaal ziet…..
MARLOES: Ach ik weet het niet…..zijn bedrijf doet het wel goed op de beurs ja.
SASKIA: Dit keer is Bas er ook bij….. ik ben zo benieuwd! Uiteindelijk gaat het ook om hem
natuurlijk….. het is heel belangrijk wat Bas ervan vindt..…..(niest twee keer heel hard waardoor er
koffie over haar rok gaat) oh…..shit……nee hè wat ben ik toch ook een…..weet jij waar hier de WC is?
MARLOES (wijst richting AF): Volgens mij in de hal waardoor je binnen bent gekomen.
SASKIA (snel richting AF): Nou dan gauw maar even af deppen, gelukkig zie je het niet zo op deze
rok….
SASKIA AF
MARLOES (voor zich uit): Jeetje, wat een muts zeg……. ze zouden wel gek zijn om die aan te nemen
….stel je voor…..om net voordat je een sollicitatiegesprek hebt, een beker koffie over jezelf heen te
gooien….. ik moet er niet aan denken! (kijkt op horloge) Nog vijf minuten en dan mag ik godzijdank
naar binnen!
(CHANTAL komt aarzelend binnen lopen. Zij is een onopvallend type, duidelijk verlegen, blijft eerst bij
de ingang staan)
CHANTAL: Hallo….. sorry dat ik stoor, maar…… ik…..ik kom voor Erwin.
MARLOES: Nog een!.... Erwin die is in vergadering…..het is de bedoeling dat je hier wacht.
CHANTAL (komt schuchter naderbij): Oh sorry…..dat wist ik niet…..ik……werkt u hier of….?
MARLOES: Zie ik er soms uit als een secretaresse of een ander minderwaardig soort kantoorslaaf? Ik
ben hier voor een sollicitatiegesprek.
CHANTAL (opgelucht): Sorry….ik wilde je niet beledigen….ik ben hier ook voor een sollicitatie! Maar
ik….. ik ben veel te vroeg…..dat ben ik altijd…..zal ik hier maar gaan zitten, of…….?
MARLOES: Dat moet je zelf weten, maar dat lijkt me inderdaad wel handig ja, aangezien je pas als
allerlaatste aan de beurt bent. Je kunt daar koffie of thee pakken als je wilt.
CHANTAL: Oh nee dank je! Dat is heel lief aangeboden, maar ik ben zo nerveus….ik denk dat ik geen
slok door mijn keel krijg….maar toch bedankt (gaat voorzichtig zitten, met jas nog aan).
MARLOES: Verstandig….grote kans dat jij ook koffie over jezelf heen gaat gooien net als die andere
troela.
CHANTAL: Sorry?
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MARLOES: Ach niks….er zit er nu eentje op het toilet met een rok vol koffie….probeert zichzelf weer
schoon te krijgen……maar ik kan je vertellen, er zijn maar weinig vlekken zo hardnekkig als
koffievlekken (gniffelt in zichzelf en bladert verder in het tijdschrift).
(Er valt een stilte op het toneel. Chantal zit op het puntje van de stoel, met de tas op schoot. Af en toe
werpt Marloes een blik op Chantal, die intens gespannen voor zich uit staart en de tas vastklemt alsof
het een reddingsboei is, daarbij haalt ze luid en langzaam adem door haar neus en blaast uit door
haar mond)
MARLOES: Zeg….Je bent wel erg nerveus hè? Je lijkt wel een stoomlocomotief! Als je niet oppast krijg
je zo nog een aanval van hyperventilatie ofzo!
CHANTAL (schrikt van de stem van Marloes): Oh! Nee…buikademhaling…dat helpt om te
ontspannen ...Ik….ik ben nog nooit eerder…..voor een tweede gesprek uitgenodigd… en….. en…..nu is
Bas er ook nog bij.
MARLOES: Ja….. Bas zijn oordeel is wel doorslaggevend…. maar als het niks wordt, volgende keer
beter toch? Er zijn meer banen zoals deze.
CHANTAL: Maar….maar ik wil deze baan…….de vorige keer zei Erwin dat ik waarschijnlijk precies….
het type ben wat Bas zoekt….en nu ben ik bang….dat…dat ik tegenval.
MARLOES (half afgewend, spottend): Het type wat Bas zoekt……dat geloof je toch niet!
SASKIA OP
SASKIA: Hèhè!.... Het ging niet gemakkelijk maar de koffie is eruit! (ze heeft een hele grote natte plek
op haar rok) Ach….nóg een kandidaat? Hallooo! Ik ben Saskia! (steekt hand uit naar Chantal)
CHANTAL (te verlegen om Saskia aan te kijken): Hallo…ik ben Chantal.
SASKIA: Heeft Erwin de gesprekken zo krap gepland of ben je gewoon veel te vroeg?
CHANTAL: Sorry….dat is mijn schuld….ik ben veel te vroeg….ik…ik kon het thuis niet meer
uithouden….
SASKIA: Oh dat herken ik hoor meid! Ik ben hier ook veel te vroeg….. is alleen maar positief toch, als
je voor een sollicitatie vroeg bent (gaat zitten en grabbelt in haar tas)….waar heb ik nou mijn
zakdoekjes gelaten….shit….ha…ha…tsjoe (niest weer een paar keer hard. Marloes houdt afstand en
ergert zich zichtbaar. Saskia snuit haar neus en buigt dan dicht naar Marloes toe) Ik dacht dat ik net
in de spiegel zag dat mijn ogen ook een beetje rood zijn, klopt dat?
MARLOES (lacht smalend): Een beetje??.....mens, het zijn net de remlichten van een tram!
SASKIA: Oh is het zo erg? Zeker weer een verkoudheid op komst….dat krijg je van al die regen.
CHANTAL: Of…..of een allergie…..ik ben allergisch voor katten….en dan krijg ik ook rode ogen en
moet ik niezen.
SASKIA: Nee ik ben niet allergisch hoor.
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MARLOES (kijkt op horloge en staat op): Het is tijd voor mijn gesprek. Ik ga (fatsoeneert haar haar en
kleding en loopt met opgeheven hoofd naar de andere kant richting AF).
SASKIA (roept haar na): Succes hè!
MARLOES AF
SASKIA: Nou ja….niet teveel natuurlijk….ik wil de baan natuurlijk het liefst zelf…ha…ha… (niest weer).
CHANTAL: Eh…gezondheid…ik….eh…..ik doe toch mijn jas maar uit, ik heb het warm (doet jas uit en
hangt hem aan de kapstok).
SASKIA (drukt met het zakdoekje tegen haar ogen): Dank je….oh….mijn ogen jeuken…
CHANTAL: Niet wrijven! Weet je zeker…..dat je niet allergisch bent…
SASKIA: JA!
CHANTAL (geschrokken): Oh sorry….
SASKIA (staat op en ijsbeert door de ruimte): Sorry dat ik zo snauwde….zijn de zenuwen….ik ben toch
ook wel nerveus voor dit gesprek….. ik wil deze baan echt graag eigenlijk….en ik heb geen ervaring
met dit soort werk….jij wel?
CHANTAL: Nou…..ik heb eerder wel schoonmaakwerk gedaan….maar dat is niet helemaal hetzelfde.
SASKIA: Nee zeker niet, dit is heel wat anders en het wordt ook nog eens goed betaald…ik kom uit de
uitgeverswereld…. dat is een hele andere tak van sport….
CHANTAL: Snap ik…..
SASKIA: Ik wil eens iets heel anders, het roer om, zeg maar. Meer buiten zijn, andere mensen
ontmoeten….. meer jezelf kunnen zijn (snottert in zakdoekje en klinkt steeds meer verkouden) waar
werk jij nu dan?
CHANTAL: Ik….ik heb momenteel geen baan..…dus….financieel zit ik…
SASKIA (onderbreekt): Mijn vriend en ik hebben zelf geen kinderen en hij vindt dat ik hem teveel
bemoeder, zeg maar, dus het was zijn idee dat ik dit zou kunnen gaan doen….om toch iets kwijt te
kunnen.
CHANTAL: Kwijt kunnen?..…..Ik snap het niet….wat wil je precies kwijt dan…..
MARLOES OP
(Zij is behoorlijk in paniek, haar blouse hangt uit haar rok en haar haar hangt los voor haar gezicht,
één pump heeft ze in haar hand, ze hinkt)
MARLOES (snikkend): Ooooh….hij….hij!
SASKIA (snel naar haar toe, slaat arm om haar heen): Wat is er gebeurd! Wat zie je eruit! Je kleren!
MARLOES: Hij….hij…!
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SASKIA: Wat! Wie?....Erwin?.....nee toch! Chantal, haal eens een bekertje water voor haar! Kom…. ga
even zitten (wil Marloes naar een stoel leiden)
MARLOES: Nee! Ik hoef niet te zitten! (duwt Saskia van zich af en fatsoeneert haar kleren)
SASKIA: Maar wat is er dan gebeurd?
CHANTAL: Sorry….maar waar…..waar moet ik water halen?
SASKIA: WC! (wijst)
CHANTAL AF
MARLOES: Hij is gek….. hij viel me zomaar aan….en ….en ik wilde weg en mijn enkel…klapte dubbel!
SASKIA: Wie?! Erwin toch niet? Heeft die je aangerand? Mannen! Het zijn allemaal beesten!
MARLOES: Nee….die….die Bas natuurlijk!
CHANTAL OP
SASKIA: Bas? Heeft Bas je aangerand?
MARLOES: Ja…. nee! Niet aangerand!.....We…..we waren gewoon in gesprek en alles ging juist zo
goed…..ik dacht dat hij me wel mocht…..en toen…..hij begon ineens te kwijlen en vloog me naar de
keel!
CHANTAL: Hier……water…..ooh…… wat een toestand!
MARLOES: Ik hoef geen water…..ik wil naar huis! Koelen…….mijn enkel….moet gekoeld….
SASKIA (boos): Wacht maar eens….. (loopt richting kantoor waar Marloes net vandaan komt) dit kan
toch zomaar niet! (niest nog een keer)
MARLOES: Ik zou het niet doen als ik jou was! Het is een monster! En Erwin deed niets! Helemaal
niets!
SASKIA: Maar dit hoef je toch niet zomaar te pikken!
MARLOES: Als ik jullie was zou ik gewoon naar huis gaan….je wilt toch niet ook aangevallen worden.
SASKIA: Ik kan het niet geloven…..Erwin zei dat Bas zo lief was….en zo zag hij er ook uit op de foto’s…
gewoon een lieve…..
MARLOES (valt in): Schijn bedriegt soms.
CHANTAL: Ik….ik denk dat ik naar huis wil ….ik durf denk ik ook niet meer.
MARLOES: Heel verstandig….
SASKIA: Nee zeg! Ik wil Erwin spreken…..NU! (beent richting AF, MARLOES volgt zo snel ze kan,
hinkend vanwege haar zere enkel en snijdt haar de pas af).
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MARLOES: Stop! Wacht! Niet doen Saskia, geloof me…..Erwin spoort niet….en die Bas al helemaal
niet, die is gewoon gevaarlijk!
(Even blijft het stil, Marloes en Saskia tegenover elkaar, Chantal is haar jas aan het aantrekken)
SASKIA (langzaam): Ik vind dit raar……waarom mag ik niet naar binnen?..... Heb je dit soms allemaal
uit je duim gezogen…. om Chantal en mij bang te maken, zodat wij weg gaan…..en jij lekker de baan
krijgt?
MARLOES: Helemaal niet.
SASKIA: Dat Bas jou aanvalt wil nog niet zeggen dat hij mij ook aanvalt….. of Chantal.
CHANTAL (denkt na): Ja…...dat is zo, dat klinkt eigenlijk wel logisch (trekt haar jas weer uit)
MARLOES: Nee echt…. dat beest is gevaarlijk! Maar ga maar naar binnen hoor…. Ik heb je
gewaarschuwd! (Marloes loopt naar haar tas en pakt die) Ik ga naar huis…. ik wil heel graag een baan
als particuliere hondenverzorger….maar niet bij zo’n rothond als dit mormel! (richting AF).
SASKIA: Wacht eens…. heeft Bas echt geprobeerd jou te bijten?
MARLOES (woedend): Nou en of! En dat jullie denken dat ik dit maar verzin om jullie hier weg te
krijgen, dat is nog het ergste van alles! Ik ga!
MARLOES AF
(Chantal trekt haar jas weer aan)
CHANTAL: Ik ga ook maar, denk ik…. ik geloof haar…..bij zo’n vals beest durf ik niet naar binnen.
SASKIA: Maar…. ik wil toch wel eerst Erwin gesproken hebben….wacht even op mij….voor het geval
er met mij ook iets gebeurt….god….mijn ogen jeuken als een gek! (niest in haar zakdoekje).
CHANTAL: Ik wacht wel even op je hoor……. volgens mij ben jij toch echt allergisch voor honden.
SASKIA: Welnee…..ik heb nog nooit een hond gehad, waarom zou ik dan allergisch zijn.
CHANTAL: Ik herken de symptomen….. ik heb het met katten….echt waar….snotterig….niezen….
jeukende ogen….
SASKIA (even stil): Nou je het zegt….. als ik bij de hond van de buren in de buurt kom, heb ik het ook.
CHANTAL: Zie je wel.
SASKIA: Gut….. dat is me nog nooit eerder opgevallen….ik ken ook weinig mensen met honden….nu
ik erover nadenk.
CHANTAL: Tsja….
SASKIA: Wat moet ik dan met een baan als hondenverzorger eigenlijk.
CHANTAL: Tsja…..
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SASKIA: Dat kan helemaal niet! Ik zou altijd lopen te snotteren…..dag in dag uit.
CHANTAL: Ik ben er ook bang voor ja.
SASKIA: Gut wat dom…. dat ik daar nu pas achter kom…..bedankt voor de tip.
CHANTAL: Geen dank.
SASKIA: Ik ga naar huis….. (pakt haar regenpak en haar tas) volgens mij is het nu droog…… als ik hard
fiets kan ik nog net voor het donker thuis zijn….ga jij ook?
CHANTAL: Ja ik ga ook, ik moet eerst nog even naar de WC…. ga jij maar.
SASKIA: Nou tot ziens dan maar.
CHANTAL: Ja, tot kijk hè.
SASKIA AF
(Chantal wacht even tot Saskia zeker weg is, trekt dan haar jas weer uit, pakt een groot bot met een
grote rode strik eromheen uit haar tas)
CHANTAL: Mooi, iedereen weg……ik ben voor heel veel dingen bang…...maar niet voor een
chagrijnige Chihuahua…. deze baan wordt van mij! (loopt richting kantoor AF) Joehoe…..Bassie!
Joehoe!......Ik heb iets lekkers voor je ….kom dan!..... Alles is voor Bassie!
CHANTAL AF

EINDE
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