
Uit: Jusqu’ici tout va bien 
Van Emke Goijens 
 
MADI: Zult ge de weg terugvinden? 
 
JACK: We zijn hier nog maar juist en ge denkt al aan mijn vertrek?  
 
MADI: Sorry, dat bedoelde ik niet zo. Ik wil niet dat ge doorgaat, ik wil nog naast u 

zitten tot de zon opkomt. 
 
JACK: Dat is Willy Sommers-praat Madi. (zucht) Wilt ge eigenlijk bij mij zijn of 

verveelt ge u gewoon?  
 
MADI: Jack, waar woont gij nu? 
 
JACK: Ik wissel af tussen ons ma en onze pa. 
 
MADI: Gezellig. 
 
JACK: Hebt ge dat gehoord van die man die van de vijftigste verdieping viel? 
 
MADI: Hier in de buurt? 
 
JACK: Dat is buiten de kwestie. Die man valt naar beneden en ondertussen roept hij 

heel de tijd: ‘Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien!' 
 
MADI: Ah. En dan? 
 
JACK: En dan? Madi, het draait niet om de val, maar om de landing! Dat is toch 

duidelijk?  
 
MADI: Het zal wel.  
 
JACK: Dat komt uit La Haine, die Franse film.  
 
(stilte) 
 
MADI: Het is schoon hier he, rustig. 
 
JACK: Wilt ge echt iets schoon zien? Hier. 
 
MADI: Wie is dat nu weer? 
 
JACK: Wie is …Madi, dat is Frank Vandenbroucke! Een filmpje van hem tijdens de 

Vuelta. Er bestaat geen grotere poëzie dan dit. (pauze) Waarom denkt ge dat 
wielrennen zo populair is bij ons? Een wielrenner is als een Vlaming: 



vastberaden, saai op het eerste zicht, maar hij kan verrassend uit de hoek 
komen. 

(Stilte) 
 
MADI: De zon komt zo op.  
 
JACK: Bier, wielrennen en voetbal, dat is het leven! Gij ook nog een pintje? 
 
(haalt een blikje bier boven en opent het)  
 
MADI: Nee, ik drink liever Passoa. 
 
JACK: Nog altijd met dat tienerspul bezig? Grow up Madi. 
 
MADI: En dat is uw vierde pintje sinds dat we hier zitten? 
 
JACK: Iedereen heeft zijn verslaving: alcohol, wiet, pillen. Of porno, sport, liefde, 

gokken, whatever. En als het dat niet is dan worden ze wel gek van iets 
anders. Genoeg keuze om te vluchten. 

 
MADI: (zacht) En gij vlucht op alle mogelijke manieren. 
 
JACK: Ik ben een kruimeldief, ik wil van alles wat. 
 
MADI: Zolang ge maar niet doet alsof uw neus bloedt. 
 
JACK: Gij moet spreken. Wie is hier degene die op een ander kroop, Tommy was zijn 

naam, toch? 
 
MADI: Jack, begin er niet over. Het is bijna ochtend. 
 
JACK: Ja, Tommy was het, hij heeft verdomme het rock-'n-roll gehalte van een cavia 

met Down-syndroom. 
 
MADI: Als de kat weg is dansen de cavia's zeker? 
 
JACK: Wie denkt ge wel dat ge zijt? Prinses Diana, of hoe heet die trut? 
 
MADI: Jack, dat is maanden geleden en het stelde niks voor.  
 
JACK: Als het niks voorstelde, waarom moest ge het dan geheim houden? Het is 

nochtans geen geheim dat gij uw benen niet kunt sluiten. 
 
MADI: Wat had ik moeten doen? Een winterslaap houden totdat gij een beslissing 

genomen had? Als ge echt bij mij wou zijn, dan waren we nu nog samen. 


