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Eddy & Splinter

Personages

Eddy en Splinter zijn twee homoseksuele mannen van in de 
twintig



I

Eddy en Splinter zitten op het podium. Splinter zit in een  
gemakkelijke stoel en leest een tijdschrift. Eddy zit op een poef of  
krukje. 

EDDY

Zeg Splinter,  kan  jij  je  nog herinneren  dat  we  dat  gesprek 
hadden over mijn toekomst?

SPLINTER

Nee.
EDDY

Jawel. Dat ik nu, op mijn 32ste eigenlijk nog steeds niet zo goed 
wist wat ik later wilde worden. En dat ik mijn baan niet leuk 
vind.
Stilte.

Nou?
SPLINTER

Nee.
EDDY

Jawel.  Maar  het  doet  er  ook  niet  toe.  Ik  heb  een  besluit 
genomen. Ik weet wat ik ga doen.

SPLINTER

Oh. Vertel.
EDDY

Ik ga de porno industrie in.
Splinter kijkt op van zijn tijdschrift.

SPLINTER

Je maakt een grapje… ?



EDDY

Vind  je  het  niet  geweldig?  Ik  ben  zo  blij  voor  mezelf.  Ik 
begrijp  ook niet  dat  ik  het  nooit  eerder  serieus  overwogen 
heb.  Porno  is  gewoon  helemaal  mijn  dingetje.  Iedere  dag 
naakte mannen. Iedere dag seks. 

SPLINTER

Wat een belachelijk idee.
Splinter leest verder.

EDDY

Oh.  Is  het  weer  zover.  Meneer  vindt  het  weer  eens  niks. 
Lekker constructief. Altijd als ik voor mezelf een goede stap 
neem. Lekker in mijn vel zit. Trots ben op het feit dat ik een 
stap zet. Verder kom. In het leven. Met mezelf. Voor ons. Dan 
is het altijd kift en jaloezie met jou.

SPLINTER

Goed.
Legt zijn tijdschrift weg.

Eddy,  hoe had je  je  jouw overstap naar de porno industrie 
voorgesteld? 

EDDY

Ik heb me op internet aangemeld bij een paar producenten. Ik 
mag volgende week al bij ééntje op auditie komen.

SPLINTER

En wat stel jij je voor bij zo’n auditie?
EDDY

Ze zullen we willen dat  ik uit  de kleren ga.  En dat  ik een 
masturbatie scène doe. En misschien ook wel een scene met 
een andere jongen. Zoiets als de ‘casting couch’ van Belami. 
Maar ze zullen me ook wel gewoon wat vragen willen stellen. 
Over mezelf. Waar ik goed in ben. 

SPLINTER

Wil je dat nog oefenen.



EDDY

Ik heb me daar wel al  op voorbereid.  Als  iemand ervaring 
heeft met sollicitatiegesprekken ben ik het wel.

SPLINTER

Ben je ook al voorbereid op een afwijzing?
EDDY

Doe niet zo naar. Waarom zouden ze me afwijzen? Dat moet 
je me toch eens uitleggen. Waarom denk jij dat ze me zouden 
afwijzen.

SPLINTER

Je zit niet echt strak in je vel. 
EDDY

Ik heb héél hard getraind de afgelopen maanden.
SPLINTER

Om  je  kilo’s  van  de  kerst  er  af  te  krijgen.  Wees  nou  toch 
eerlijk. Heb jij een wasbordje? 

EDDY

Kijk jij wel eens porno? Heeft iedereen die met een stijve pik 
in beeld komt een six pack nodig? Wacht.
Eddy trekt zijn shirt uit.

Ik pas prima tussen de acteurs in de gemiddelde porno film. 
Ik begrijp ook wel dat er films en producenten zijn waarvoor 
ik nog meer moet trainen.  Ik reis  echt  niet  morgen af  naar 
Tsjechië. 

SPLINTER

Voor BelAmi ben je hoe dan ook te oud. 
EDDY

Oh wat vals. Jij roept altijd zelf dat ik er jong uit zie voor mijn 
leeftijd. En hun acteurs zijn echt niet allemaal achttien.

SPLINTER

Wel als ze beginnen.



EDDY

Hou op.
Stilte

SPLINTER

Ik kan me niet herinneren dat jij ooit voor mij gestript hebt.
Heb je wel eens gestript? Een showtje opgevoerd? Als is het 
maar voor jezelf. Voor de spiegel.

EDDY

Ja. Ik heb geoefend.
SPLINTER

Laat eens zien.
EDDY

Hier. Nu?
SPLINTER

Ja.
EDDY

Je gaat me niet uitlachen.
SPLINTER

Ben jij bang dat je belachelijk overkomt?
EDDY

Je neemt het serieus.
SPLINTER

Als jij het serieus meent?
EDDY

Goed. 
Eddy concentreert zich een paar tellen.

Wacht. Ik zet er muziek bij op. 
Eddy zet een CD op. Hij gaat nogmaals klaar staan, trapt zijn  
schoenen uit, en concentreert zich tot de muziek begint. Dan begint  
hij voorzichtig te dansen, waarbij hij met name zijn bovenlichaam  



gebruikt. Hij kijkt Splinter aan. Eddy speelt met zijn broekriem en  
de knoop van zijn broek.

SPLINTER

Probeer je nou geil te kijken?
Eddy stopt.

EDDY

Ja.
SPLINTER

Je kijkt scheel.
EDDY

Een beetje loensen komt heel geil over.
SPLINTER

Ja. Als je dat van nature hebt. Je moet niet expres scheel gaan 
kijken.

EDDY

Ga je me nou mijn act laten afmaken?
SPLINTER

Ja. Natuurlijk. 
Eddy danst verder. Hij trekt met een vloeiende beweging zijn  
broekriem uit en weet daarna ook redelijk vloeiend zijn broek uit te  
trekken. Hij draagt nieuw ondergoed.

Splinter
Heb jij nieuw ondergoed gekocht?
Eddy danst door en komt langzaam dichter bij Splinter. Hij wrijft  
over zijn kruis.

EDDY

Ja. Ik moet me toch goed kleden voor de auditie.
SPLINTER

Welk merk is dat?



EDDY

Ken je niet. GinchGonch. Is nieuw.
SPLINTER

Waar heb je dat van gekocht?
EDDY

Ik heb gespaard.
SPLINTER

Je hebt mijn creditcard gebruikt.
EDDY

Jij wil toch altijd dat ik wat meer initiatief toon?
SPLINTER

We hadden afgesproken dat je zou overleggen voor je mijn 
creditcard zou gebruiken.

EDDY

Vind je hem niet geweldig staan?
SPLINTER

Heb je je kruis opgevuld?
EDDY,

Ik draag een cockring en een ballstretcher.
SPLINTER

En een half pak kleenex.
Eddy houdt op met dansen. Hij zet de muziek uit.

EDDY

Ik heb het helemaal gehad.
SPLINTER

En dat is zeker ook mijn ballstretcher.
EDDY

Ja.
SPLINTER

Weet je dat zo’n ding nutteloos is  als je het zaakje niet een 
beetje vrij laat hangen?



EDDY

Ja dat weet ik, maar ik vond het gewoon leuk om hem aan te 
houden.

SPLINTER

Je moest er eerst niks van hebben.
EDDY

Ik  wilde  graag  dat  voor  de  auditie  mijn  ballen  wat  meer 
zouden hangen. En ik heb ze nu helemaal ontdekt.

SPLINTER

Eddy.  Je  hebt een heel gemiddelde pik en heel gemiddelde 
ballen en daar doe je niks aan.

EDDY

Je wil gewoon niet dat ik mijn eigen weg kies.
SPLINTER

En je komt veel te snel klaar om in een porno film te kunnen 
spelen.

EDDY

Hou je nou op?
SPLINTER

Ik wil niet dat je je belachelijk maakt.
EDDY

Klets geen onzin.
SPLINTER

Ik wil niet dat je teleurgesteld raakt.
EDDY

Jij stelt me teleur.
SPLINTER

Ik wil niet dat je beschadigd raakt. Die wereld is veel te hard. 
Jij  kunt  seks  en  gevoelens  van  liefde  en  genegenheid  niet 
scheiden. We hebben het daar zo vaak over gehad.



EDDY

Ik wil dit graag. Ik wil het een kans geven. Ik denk dat ik er 
goed in kan zijn. Ik heb me goed voorbereid. Ik heb maandag 
ochtend mijn eerste auditie bij best boys in Nieuwegein. En ik 
heb er erg veel zin in.

SPLINTER

Moet jij maandag niet werken?
EDDY

Ik heb mijn baan opgezegd.
SPLINTER

Godverdomme.
Wordt langzaamaan kwader.

Ben je niet goed bij je hoofd. Je brengt verdomme na drie jaar 
niks doen eindelijk een paar centen in en dan zeg je zonder 
overleg je baan op? Wat ben jij voor asociale teringlijder? Je 
stond op de nominatie om teamleider te worden. Denk je dat 
ik het leuk vind om voor al onze vaste lasten op te draaien? 
Dacht je dat ik dat de komende jaren op dezelfde voet wilde 
blijven doen.

EDDY

Ik doe dit onder andere omdat ik denk dat ik er een aardige 
zakcent mee kan bij verdienen.

SPLINTER

Je had moeten overleggen. Heb je er bij stil gestaan dat dit mij 
ook treft.  Financieel.  Emotioneel.  Ik  weet  dat  we  een open 
relatie hebben. Dat we buiten de deur kunnen kijken. Maar dit 
is wel even wat anders.

EDDY

Ja. Het spijt me.
SPLINTER

Heb je er bij stil gestaan dat ik misschien wel met je mee had 
willen doen? Dat dit iets van ons samen had kunnen zijn? Of 



dat  ik  hier  moeite  mee  zou  kunnen  hebben?  Dat  ik  er 
gewoonweg faliekant op tegen zou kunnen zijn?

EDDY

Nee.
SPLINTER

Heb je ook maar één moment gedacht over wat ik hier van 
zou kunnen vinden?

EDDY

Ja.
SPLINTER

En?
EDDY

Ik wist het niet.
SPLINTER

En dat is waarom je het eerder met me had moeten bespreken.
Stilte

EDDY

Verdien ik nu straf?
SPLINTER

Ja. Maar denk maar niet dat ik je nu het plezier ga doen je dat 
te geven.

EDDY

Ah.
SPLINTER

Jij  gaat  je  van  binnen  en  van  buiten  douchen  en  boven 
klaarliggen.  En  ik  zal  je  eens  een  flinke  porno  ervaring 
bezorgen.

EDDY

Okey.
Gaat af.



SPLINTER

En laat die onderbroek hier.
Vanuit de coulissen werpt Eddy zijn onderbroek het podium op.

DOEK
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