
Dialoog 2:  

Uit “De Geit of, wie is Sylvia” van Edward Abee 

Stevie en Martin zijn  getrouwd, de scene speelt zich af in hun huis.  

 

STEVIE (houdt ‘m tegen)  

Jij blijft waar je bent! En jij praat met me. Met mij en wel nu! 

MARTIN (gaat terug; zuchtend)  

Waar zal ik beginnen? 

STEVIE (dreigt)  

Je begint bij ‘t begin!  

(er valt haar iets in)  

Waarom noem je haar trouwens Sylvia? Stond dat op d’r halsband of 

zo?  

MARTIN (probeert redelijk te blijven)  

  Nee, ‘t paste gewoon bij d’r. Heel goed, trouwens. 

STEVIE Dank je. Jij zag dat... ding... die geit, en je dacht bij jezelf: “Dit is Sylvia”.  

  Of praatte je tegen d’r: “Hallo, Sylvia.” Hoe wist je trouwens in  

  Godsnaam dat ‘t een zij was – een vrouwtje? Hing er een zak tepels in  

  de blubber? Of, is dit je eerste niet?! 

MARTIN (heel rustig)  

Dit is mijn eerste; dit is mijn enige. Maar je snapt ‘t niet. Je... 

STEVIE (vol minachting)  

Ahwww; ik probeer niet te kotsen. 

MARTIN Nou, als jij d’r zó... 

STEVIE Nee!! Vertel op. 

MARTIN (zucht) Oké, zoals ik al zei tegen Ross... 

STEVIE (vette parodie)  

“zoals ik al zei tegen Ross...” NEE!! Niet: “zoals ik al zei tegen Ross.” 

Tegen mij. Jij zegt het tegen mij! 

MARTIN (geërgerd)  

In ieder geval... 

STEVIE Niet: “In ieder geval!” Nee! In dit geval! 

MARTIN (geeft niet toe)  



Zoals ik al zei tegen Ross was ik de stad uit gegaan om… de plek te           

zoeken die we wilden, ...op ‘t platteland. 

STEVIE Oké.  

En dat is ook prachtig. En nu over die geit! 

MARTIN Dat komt. Ik ga ‘t over haar hebben. 

STEVIE En zeg niet de hele tijd haar! 

MARTIN (verdedigend)  

Maar dat is zij. Het is een zij. Zij is een zij! 

STEVIE (pathetische sneer)  

O, en ik moet zeker blij zijn dat ‘t geen mannetje is, geen mannetjesgeit! 

MARTIN Gek dat je dat zegt. Ik ben ergens naartoe gegaan... 

STEVIE Oh? 

MARTIN Nou, toen ik besefte dat er iets niet goed zat. Tenminste, toen ik besefte  

  dat men zou vinden dat er iets niet goed zat, dat wat ik deed niet  

  helemaal... 

STEVIE (emotieloos)  

Ik ga je echt vermoorden. 

 


