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Scène 1

Flasback licht. Vanessa in een bed, in coma.
Barbara verzorgt haar.

Jade in een kelder, geboeid, licht gedrogeerd.
Schaars verlicht.

BARBARA
Zo, ik kom je even wassen. Ik ben trouwens
Barbara, ik ben nieuw hier op de afdeling.
Sommige mensen vinden het raar dat ik me
voorstel aan comapatiënten maar de meesten

Scène 2
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denken toch dat je nog steeds dingen kunt
horen. Dus daarom vertel ik ook alles wat ik ga
doen, dan weet je het, dan komt het niet zo als
een verrassing, van wat gaat die daar nou weer
bij mij doen. Dit washandje kan een beetje koud
aanvoelen…

Hij omhelst haar.

Scène 3
In een galerie. Gerbrand en Catootje bekijken
een schilderij van een piramide.

Ineens zit Vanessa recht overeind in haar bed.
BARBARA
Dokter! Dokter Bouwman! U moet meteen
komen!

CATOOTJE wenkt Gerbrand
Ger! Gerbrand! Is dit niks? Deze vind ik wel
mooi. Zo met die kleuren.

BOUWMAN op
Vanessa? Mijn hemel, Vanessa, je beweegt, je
bent weer bij. Is ze bij?

GERBRAND
Prutser. Je kan zien dat hij de verhoudingen niet
goed heeft, en de verhoudingen van een
piramide zijn zo extreem belangrijk, daar kun je
dus aan zien dat ze nooit door mensen kunnen
zijn gemaakt, tenminste niet in die tijd, het is zó
precies, met die enorme blokken steen, dat
moet met de meest geavanceerde technieken…

BARBARA
Het kan ook een spastische beweging zijn. Gaat
u even rustig zitten dokter. Heeft u al eerder
iemand gezien die uit een coma kwam?
BOUWMAN
Nee…

CATOOTJE
Maar het gaat toch ook om het gevoel van zo’n
doek? Ik vind dat hij heel mooi de sfeer in die
woestijn weet op te roepen. Zo met die
wapperende bedoeïenengewaden…

BARBARA
We moeten enkele controles uitvoeren.
VANESSA
maakt een beweging met haar hand, ze wil eten.

GERBRAND
Nou lekkere sfeer, dat is duidelijk de khamsin,
dat is een hete woestijnwind die snelheden van
140 kilometer per uur kan bereiken. Nee
Catootje schat die komt niet bij ons boven de
bank te hangen.

BOUWMAN
Ze beweegt haar hand.
BARBARA
Dat kan ook nog een spasme zijn. Heeft u het
idee dat ze kan zien?

Ze lopen door. Engelbert (nu in de 40) duwt
Miraya in een rolstoel rond in de galerie.

VANESSA kijkt Barbara aan
Eten, verdomme!

MIRAYA
Bert. We wilden toch nog iets uitzoeken voor in
de serre?

BOUWMAN
Barbara ga jij iets te eten halen voor de patiënt.

ENGELBERT
Jazeker. Heb je al iets gezien waarvan je denkt…

Barbara af, Engelbert (rond de 25) op.

MIRAYA

ENGELBERT
Zusje!
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Niet echt iets moois. We kunnen natuurlijk ook
iets extreem kitscherigs nemen, zoals die
piramide, als een soort statement.

U zegt “soms gebeurt dat”, heeft u al eens
eerder zo’n plotseling herstel van nabij gezien?
BOUWMAN
Ik heb dat wel een enkele keer gezien ja, maar
het is tamelijk uitzonderlijk.

ENGELBERT
Ja zo van de kleur staat mooi bij de planten. Hm,
toch maar niet.

KARLA
En dan nu die verdwijning. De familie moet er
werkelijk kapot van zijn. Heeft u ze gesproken?

MIRAYA
Je doet nooit wat ik wil.
ENGELBERT
Miraya schatje, als jij die kitsch wilt kopen dan
doen we dat gewoon. Jij bent degene die er de
hele dag tegenaan moet kijken.

BOUWMAN
Uiteraard heb ik ze uitgebreid gesproken rond
het herstel van Jade. Omdat de verdwijning in
het ziekenhuis heeft plaatsgevonden mag ik
daar juridisch verder niets over zeggen maar u
begrijpt dat deze mensen door een achtbaan
van emoties zijn gegaan.

Ze lopen door.

KARLA
Dank u wel, dokter Bouwman. U begrijpt, dames
en heren, dat de zaak bij de politie ligt en dat wij
daarom op dit moment geen details kunnen
melden over waar en hoe de verdwijning
precies heeft plaatsgevonden. In een latere
uitzending hoop ik u verslag te kunnen doen van
een gesprek met de moeder van Jade, Annabel
van Heerik. Terug naar Dionne.

Scène 4
KARLA
Dankjewel Dionne het is inderdaad een hele
schrijnende zaak, die verdwijning van Jade van
Heerik van 21 jaar in Leiden. De zaak is namelijk
zo dat Jade sinds ruim een jaar aan een ernstige
ziekte leed en daar onlangs, pas twee weken
geleden, heel plotseling van is hersteld. Een
klein mirakel zou je zeggen maar dat wordt dus
onmiddellijk gevolgd door deze tragische
verdwijning, die nog in het ziekenhuis heeft
plaatsgevonden. Bij mij is dokter Bouwman, de
internist die Jade van Heerik heeft behandeld,
dokter Bouwman, allereerst: een wonderbaarlijk
herstel.

Scène 5
Een politiefeestje. Slingers en joligheid. Op zeker
moment neemt Wilma Dröge het woord.
WILMA
Collega’s, mag ik zoals gebruikelijk de
feestvreugde weer even bederven met wat
serieuze woorden want we zijn hier bij elkaar
om te feesten en feesten zullen we want onze
Sylvester is 25 jaar aan het korps verbonden.
Vijfentwintig jaar trouwe dienst en het is mijn
schone taak om deze kanjer toe te spreken want
ik kan en mag natuurlijk niet spreken over “de”,
dus ik zal ook niet spreken over “de” maar ik
durf zeker wel te zeggen dat Sylvester “een”
TOPrechercheur is. Een toprechercheur.

BOUWMAN
Inderdaad. De familie heeft verzocht dat om
privacyredenen de aard van de ziekte niet wordt
genoemd, maar hij was levensbedreigend en de
situatie van Jade was eerlijk gezegd al geruime
tijd uitzichtloos. En ineens, ja soms gebeurt dat,
dan slaat een medicijn opeens aan of iets anders
gebeurt, en de patiënt geneest. Wonderlijk snel.
KARLA
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Maar dat is voor morgen. Vandaag feesten we!
Gejoel. Sylvester gaat op de schouders.
WILMA
Een toprechercheur die – en dat mag niet
onvermeld blijven – in alle jaren van zijn dienst
nog nooit, ik herhaal nooit, een belangrijke zaak
niet heeft opgelost. Ik reken dat akkefietje met
Van Duijn en Van der Es dan even niet mee,
want dat mocht geen naam hebben…

Scène 6
De freule loopt binnen bij de pedicurezaak van
Aafje Kromhout.
AAFJE
Goedemorgen mevrouw, waarmee kan ik u van
dienst zijn?

IJSBRAND
Nee dat rekenen we niet mee!

FREULE
Ja mevrouw ehm, Kromhout, ik wil graag een
pedicurebehandeling, ja niet nu meteen hoor, ik
wil graag een afspraak maken, kan dat, werkt u
op afspraak?

WILMA
En dat is werkelijk een prestatie van formaat.
Sylvester, je hebt altijd dit werk willen blijven
doen, je hebt je nooit laten verleiden om het
hogerop te zoeken – “laat mij maar het echte
werk doen” zeg je altijd –

AAFJE
Jazeker, uiteraard mevrouw, wanneer zou het u
uitkomen?

SYLVESTER
Zo is dat.

FREULE
Ik heb namelijk zo’n verschrikkelijke last van
likdoorns, èn links èn rechts.

WILMA
En wij prijzen ons gelukkig dat wij ook de
komende jaren van jouw voortreffelijke
diensten gebruik kunnen en mogen maken.
Omdat jouw vaste partner, Robert Joosten,
inmiddels met pensioen is – en wat een feest
was dat mensen! – heb jij een nieuwe partner
nodig en ik wil graag dit moment gebruiken – ja
mensen we blijven politie, ons werk gaat altijd
door – om jouw nieuwe partner bekend te
maken, en dat is Fien de Jong. Fien kom even
naar voren, we kennen jou allemaal als de
dochter van een van die andere voortreffelijke
collega’s, IJsbrand de Jong (IJsbrand zwaait) en
jij bent nu toe aan een nieuwe uitdaging in je
opleiding. Jij mag je stage lopen onder de
voortreffelijke begeleiding van Sylvester
Spierdijk. (gejoel) En ik heb meteen een eerste
klus voor jullie, en dat is de verdwijning van Jade
van Heerik.

AAFJE
Ja dat kan heel akelig zijn inderdaad. Ik heb hier
de agenda voor me…
FREULE
Het is niet altijd hoor, maar zo bij dat vochtige
weer, dan o dan voel ik dat steken.
AAFJE
Ja inderdaad, het is vaak een beetje afhankelijk
van eh…
FREULE
Nou ja, ik hoop dat u daar iets aan kunt doen.
AAFJE
Dat is ons werk mevrouw.
FREULE
En dat het niet zo’n bloedbad wordt, want ik
ben toen in Heemstede wel eens bij zo’n

Fien kijkt verward, herneemt zich dan.
WILMA
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pedicure geweest, dat was nog een vrij jonge
knaap, en dat werd me toch een bloedbad…

hebben, maar wilt u ALSTUBLIEFT goed voor
mijn dochter zorgen? Wij willen haar ZO
verschrikkelijk graag weer in onze armen
sluiten.

AAFJE
Dat is niet echt de bedoeling, hè?

KARLA
Dank u wel, mevrouw van Heerik.
Je dochter verdwijnt nadat ze wonderbaarlijk uit
een coma is genezen – ik weet niet of u het zich
kunt voorstellen maar het moet verschrikkelijk
zijn. En wat misschien nog wel veel
verontrustender is is het feit dat dit niet voor
het eerst gebeurt. De redactie is op onderzoek
gegaan in ziekenhuizen in heel Nederland en is
gestuit op maar liefst negenentwintig eerdere
verdwijningen waarbij iemand kort daarvoor
plotseling en onverwacht genezen was. Ik toon
u de gezichten. Nog maar één maand geleden is
Boukje Veldstra verdwenen (foto van Rodee)
nadat ze in het Martini ziekenhuis in Groningen
zeer plotseling genezen was verklaard van
leukemie. Ook (foto van Bob) Derk Andeweg is
uit het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen
verdwenen na een onverwacht ontwaken uit
coma. Geurt Vinkentouw (foto van Shruti) is
hetzelfde overkomen na genezing in het AMC.
Een jaar geleden blijkt bij de verdwijning van
Melletje Borg (foto van Elieska) in Maastricht
ook iets dergelijks aan de hand te zijn geweest
en er is ook nog niets vernomen van Hendrikje
op ’t Veld (foto van Jaylinn)… [tekst verdrinkt in
de muziek]

FREULE
Kan het volgende week maandag? Om tien uur?
AAFJE
Even kijken… ja hoor, heb ik een gaatje. Mag ik
uw naam noteren?
FREULE
Haersma Scheffer van Stoetwegen. Haersma
met A E.
AAFJE
(noteert) Mevrouw Scheffer van Stoetwegen.
Haersma, dat is een bijzondere voornaam.
FREULE
Dat is mijn achternaam. Ja de voornaam mag je
er best bij zetten hoor, dat is Henriëtte maar
iedereen noemt mij Jet. Eigenlijk Freule maar ja
het is al zo’n mond vol hè.

Scène 7
Een uitzending van het journaal die wordt gezien
door Gerbrand en Catootje.
KARLA
Hier bij mij in de studio is de moeder van Jade,
Annabel van Heerik. Mevrouw van Heerik, hoe
gaat het?

Scène 8
Muziek gaat door terwijl spelers een
bewegingssequentie uitvoeren die (subtiel en
abstract) genezing en verdwijning suggereert.

ANNABEL
Ik ben afwisselend heel opstandig en
verschrikkelijk in paniek. De onzekerheid die is…
vreselijk, ik bedoel, we weten niet hoe dat gaat
met haar herstel, stel dat ze ontvoerd is –
waarom? Door wie? Dan heeft ze geen
medicijnen of niks. En – mag ik? (kijkt naar de
camera) – als de ontvoerder kijkt: ik weet niet
wie u bent, of wat wij of Jade u misdaan

Scène 9
Catootje en Gerbrand op de bank, kijken naar de
geprojecteerde foto’s.
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GERBRAND
Dat is dus bij al deze mensen aan de hand. Dus
elk van deze gezichten is van iemand die
eigenlijk wonderbaarlijk is genezen, en kort
daarna verdwenen. Dat hebben ze uitgezocht
daar bij dat programma. Daar hebben ze een
redactie voor.

CATOOTJE
Alsof ze niet dood zijn.
GERBRAND
Alsof ze verkozen zijn. Een speciale missie. In
het leven. Ze mochten niet dood. Ze moesten
nog iets doen, iets speciaals – en daarvoor zijn
ze nu gehaald.

CATOOTJE
Maar zijn die dan allemaal ontvoerd?

CATOOTJE
O wat vreselijk spannend. Maar door wie, Ger,
door wie zijn ze dan gehaald?

GERBRAND
Ja eh… meestal wel hè. Het kan natuurlijk dat
iemand zelf ervoor kiest om te verdwijnen –

GERBRAND
Door een engel.

CATOOTJE
Maar zoveel mensen… Maar Gerbrand, heeft
dan één enkele engerd al die mensen ontvoerd?
(Stilte) Dat kan ik me niet voorstellen. In
Groningen, hoever is dat wel niet, en in
Amsterdam, en in Maastricht… Dat loopt ook
flink in de papieren…

CATOOTJE
Een engel…
GERBRAND
Ik moet even iets uitzoeken. (duikt in de stapels
kranten achter de bank)

GERBRAND
Tja.

Scène 10

CATOOTJE
Negenentwintig mensen, en dan geen spoor
achterlaten. Ger, dat kan toch helemaal niet?

Flashback licht. Jade op bezoek bij Fien, wacht
tot Fien van boven komt. IJsbrand komt binnen,
kijkt naar Jade. Jade kijkt terug. Ze is vrij
uitdagend gekleed.

GERBRAND
Nee.

IJSBRAND
Wat is dat voor feestje, waar jullie naar toe
gaan?

CATOOTJE
Maar wat is er dan gebeurd?
GERBRAND
(pakt Catootjes handen) Popje. Ik denk dat je
gelijk hebt. Hier is iets groters aan de hand.

JADE
Heel gaaf feestje, op een grote boot in
Amsterdam. Hoezo, heb je zin om mee te gaan?

CATOOTJE
Iets groters? Een hele organisatie? De maffia?

IJSBRAND
Nee dank je. En is dat wat je aandoet naar een
feestje?

GERBRAND
Bekijk die gevallen eens. Ze waren allemaal ten
dode opgeschreven. Maar ze gaan niet dood,
nee ze leven, op miraculeuze wijze blijven ze in
leven. Het is alsof… Alsof…

JADE
Vind je het leuk? Volgens mij vind je het leuk.
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IJSBRAND
Wordt daar gebruikt?

Foute mannen ja. Dat jij daar op kickt is jouw
zaak, maar ik wil graag dat mijn dochter niet…
gebruikt wordt.

JADE
Hm, dat is een heel directe vraag. Ja… Ik denk
het wel. Ik denk dat sommige mensen andere
mensen wel een beetje gebruiken ja. Ik voel me
soms ook wel een beetje gebruikt. Maar ja daar
ben je toch zelf bij, denk ik. Zal het vast zelf ook
wel eens gedaan hebben. En soms kan het ook
lekker zijn.

JADE
Mag Fien alsjeblieft haar eigen keuzes maken?
Ze is twintig hoor!
IJSBRAND
Blijf alsjeblieft bij haar uit de buurt. Ik meen het.
Ik wil jou hier niet meer over de vloer hebben.

IJSBRAND
Je weet donders goed wat ik bedoel.

JADE
Kun je het niet handelen brieg? Wat zonde nou.
Ook wel grappig. En een beetje sneu.

JADE
O dat. Ja als ik dan ja zeg dan arresteer je me
zeker, nee dank je, meneer agent.

IJSBRAND
Ik ben weg. Ik wil jou hier niet meer zien.

IJSBRAND
Brigadier.

IJsbrand af, Fien op. Begroeting van
hartsvriendinnen.

JADE
Oeoe brigadier.

FIEN
Ik heb er zin in. We gaan treinen toch?

IJSBRAND
Zeg luister eens. Ik heb hier een beetje schoon
genoeg van.

JADE
Ja. Toch? Ja. Ik eh… ik moet je eerst nog wat
vertellen trouwens.

JADE
Sorry?

FIEN
Okee.

IJSBRAND
Dat jij mijn dochter meeneemt naar
drugsfeestjes. Dat moet maar eens afgelopen
zijn. En dat is niet het enige. Sinds ze met jou
omgaat trekt ze kleren aan die… weinig aan de
fantasie overlaten, en ik heb ook het idee dat jij
mannen aantrekt die laten we zeggen niet…
niet…

JADE
Ik had je toch verteld dat ik naar de dokter
moest, voor die pijn hier.
FIEN
Ja, ben je al geweest? Wat zei die?
JADE
Het is niet goed. Het is helemaal niet goed.
(Stilte) Ze hebben op de foto een gezwel gezien.

JADE
Braaf zijn? Zoals onze brigadier? Of is onze
brigadier niet zo braaf?

FIEN
Maar dat kan nog goedaardig zijn. Toch?

IJSBRAND
JADE
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Ja, dat kan. Dat zijn ze nu aan het uitzoeken. Ik
moet morgen weer naar het ziekenhuis.

MIRAYA
Dus zeg je dat ze er niet zijn?

FIEN
Hoe laat? Ik ga mee.

ENGELBERT
Als ze er zijn, waarom hoor ik ze dan niet?

JADE
Zal je vader niet leuk vinden.

MIRAYA
Hoor je ze echt niet?

FIEN
Hoezo?

ENGELBERT
Lieg ik tegen jou?

JADE
Ik ben een slechte invloed op jou.

MIRAYA
Hoe weet ik dat?

FIEN
Doe normaal.

ENGELBERT
Liefste, ik geloof dat jij ze echt hoort. Wil je mij
dan alsjeblieft geloven als ik zeg dat ik ze niet
hoor?

JADE
Echt waar, hij heeft net gezegd dat ik hier niet
meer welkom ben.

MIRAYA
Okee. (Stilte) Moeten we hier niet iets aan gaan
doen dan?

FIEN
Wat? Hij kan de boom in. Hee, maar, ehm… let’s
party toch?

ENGELBERT
Ja. Ik stel voor dat we er een dokter bij halen.

JADE
Let’s party!

MIRAYA
Een KNO-arts. Voor jou.

Scène 11

ENGELBERT
Een psychiater. Voor jou.

Heden. Engelbert, Miraya

MIRAYA
O nee. Ik ben niet gek. Ik ben niet gek hoor
je!!!?

ENGELBERT
Nee, dat is niet zo. Het is niet zo dat ik jou niet
geloof, dat ik ontken dat jij oprecht bent -

Scène 12

MIRAYA
Je vindt me alleen een aansteller.

Karla komt binnen bij Gerbrand en Catootje.
ENGELBERT
- of dat ik jou een aansteller vind. Als jij zegt dat
je stemmen hoort dan is dat voor jou waar, en
dat vind ik heel akelig voor je want ik hoor ze
namelijk niet.

CATOOTJE
O u ziet er heel anders uit dan op televisie.
KARLA
O ja?
8
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CATOOTJE
Ja. Niet dat ik u niet herkende hoor maar…
Kleiner. Ja sorry we hebben niet zo vaak mensen
van de televisie over de vloer.

CATOOTJE
Hier is de koffie!
GERBRAND
Ze zijn geroepen. Ze zijn gehaald om een
bijzondere missie te volbrengen.

GERBRAND
Catootje misschien wil mevrouw Barnsteen wel
iets drinken hè.

KARLA
Juist.

CATOOTJE
O neem me niet kwalijk mevrouw. Wilt u koffie?
Suiker? Wolkje melk?

GERBRAND
En ik denk dat wie of wat verantwoordelijk is
voor deze roepingen ongestoord zijn gang moet
kunnen gaan.

KARLA
Zwart graag. (Catootje af) Ik heb niet heel lang.
U had iets ontdekt, iets dat verband houdt met
de serie verdwijningen.

KARLA
O het is wel een hij?

GERBRAND
Inderdaad. Gaat u zitten. Ik heb u inderdaad
gevraagd om te komen omdat ik namelijk iets
ontdekt heb wat verband houdt met de reeks
mysterieuze verdwijningen waarover u bericht
heeft in uw nieuwsuitzendingen.

GERBRAND
Ik heb het gevoel dat u mij niet helemaal serieus
neemt.
KARLA
O maar dan vergist u zich. Ik neem u helemaal
niet serieus. U heeft mij hierheen gelokt met
zogenaamd waardevolle informatie, en nu krijg
ik een zwetsverhaal over… ja wat? Een engel?

KARLA
En wat is dat?
GERBRAND
Er is niet een ontvoerder die verantwoordelijk is
hiervoor.

GERBRAND
Inderdaad! U voelt het aan. Het moet een engel
zijn. En daarom wil ik u verzoeken om aan deze
kwestie zo min mogelijk aandacht te besteden.
Laat de engel zijn werk doen. Laat de engel zijn
werk doen.

KARLA
U denkt dat er meerdere verschillende
ontvoerders zijn? Misschien copycats?

KARLA
Bedankt voor de koffie. (af)

GERBRAND
Nee, het ligt anders, het ligt heel anders dan u
denkt. Er is hier geen sprake van misdaad. Deze
mensen zijn eerst wonderbaarlijk genezen, en
vervolgens zijn ze… (betekenisvolle stilte)
geroepen.

CATOOTJE
Ze heeft er nog niets van gedronken. Het is
goeie arabica, met een vleugje kaneel…
GERBRAND
Laat maar popje. Journalisten zijn nou
eenmaal… dom.

KARLA
Geroepen? Ah okee, ehm, ik zie net dat ik nog
een afspraak heb over een half uur, dat
betekent –
9
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Scène 13

Maar voor hetzelfde geld is ze op het Plein
geweest, heeft ze iets te eten gehaald.

Politiebureau. Sylvester, Fien.

FIEN
Dat kunnen we op camerabeelden zien.

SYLVESTER
Okee. Dus hoe ga je verder?

SYLVESTER
Je mist een belangrijk ding. Je kunt het zo niet
oplossen, dat kost je zeeën van tijd, je moet
kijken naar motief.

FIEN
We hebben van de directie van het LUMC de
lijst van alle medewerkers die op dat uur aan
het werk waren.

FIEN
Motief. Om Jade te ontvoeren?

SYLVESTER
En zijn we er dan?

SYLVESTER
Juist. En dat zullen we nodig hebben, want… (hij
legt een stapel dossiers op tafel) we hebben er
nog negenentwintig.

FIEN
Nee, we hebben ook van alle
onderhoudsbedrijven de namen van mensen die
op dat moment in het pand waren. En er is aan
alle patiënten gevraagd wie er op dat uur bij ze
op bezoek waren.

FIEN
Zijn wij ook op die cold cases gezet?
SYLVESTER
Juist. (zijn telefoon gaat) Moment. (af)

SYLVESTER
Missen we dan nog iemand?

Fien bladert door de dossiers. IJsbrand op.

FIEN
Ja – er zijn patiënten die sliepen of in coma
waren, maar misschien toch bezoek hebben
gekregen.

IJSBRAND
Zo, laat hij jou het monnikenwerk doen?
FIEN
Nee, hij laat me juist meedenken. Het is… het is
echt heel spannend. Ik had nooit verwacht dat
het zo spannend zou worden.

SYLVESTER
Hoe komen we daar achter?
FIEN
Camerabeelden. Vergelijken met de lijsten die
we hebben.

IJSBRAND
Het is mooi als je van je eerste klus zoveel kan
leren. Mijn eerste klus met een stagiair was een
moordzaak, ik weet nog goed, een Joegoslaaf,
zo heette dat toen nog –

SYLVESTER
Okee, dan hebben we een gigantische lijst, en
we hebben geen eeuwigheid, wat doe je in zo’n
geval bij een buurtonderzoek? Hoe selecteer je?

FIEN
Hij is echt zo goed.

FIEN
We hebben het traject van de kamer van Jade
van Heerik, naar de uitgang…

IJSBRAND
Die jongen die stage bij mij liep, die is toen in
één keer paf, in één keer zoveel wijzer
geworden…

SYLVESTER
10
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FIEN
We hebben al die cold cases erbij gekregen. Al
die dertig verdwijningen liggen nu bij ons.
Omdat er een patroon is.

IJSBRAND
Anders was je van de zaak gehaald.
FIEN
Misschien.

IJSBRAND
Dat is… mooi. Dat is een grote kans voor mijn
meissie om zich te bewijzen.

IJSBRAND
Nou dat weet ik wel zeker.

FIEN
Met een super leermeester. Die nog nooit een
onopgeloste zaak heeft gehad.

FIEN
Zei je nou “was”? Dat ze mijn beste vriendin
“was”? Is. Is. Ja wat dat betreft komt die
verdwijning je niet slecht uit hè.

IJSBRAND
Ja ja. (Stilte) Kijk maar uit.

IJSBRAND
Wat een kutopmerking is dat. Dat neem je
terug.

FIEN
Waarvoor?

FIEN
Okee ik neem het terug maar ik vind het wel
belachelijk dat je altijd zo negatief over haar
geweest bent. Je zou bijna denken dat dat je
een motief geeft. (IJsbrand boos af)

IJSBRAND
Ambitie is mooi, maar kan ook… te ver gaan.
FIEN
Ben je nou jaloers pa? Omdat hij vier keer
politieman van het jaar is geweest en jij nog
nooit?

Scène 14

IJSBRAND
Ik wil dat mijn meissie niks overkomt.

De kelder. Jade op een matras. Engelbert komt
op met een dienblad met eten.

FIEN
O ja. Dat doet me denken aan… Weet je nog dat
jij ruzie hebt gemaakt met Jade, vlak voordat ze
het ziekenhuis in ging?

JADE
Jack! Jack kom hier! Jack je bent zo koud, kom
hier (ze trekt hem op de matras. Kijkt). Nee, dat
is niet goed, het vlot houdt ons niet allebei, jij
moet daar, jij hangt in het water. Jack, Jack, niet
loslaten.

IJSBRAND
Heb ik ruzie gemaakt?

ENGELBERT
Jade – ik bedoel Rose, ik heb eten voor je.

FIEN
Dat vertelde ze mij. Dat jij vond dat ze een
slechte invloed op mij was.

JADE
Maar hoe kan dat? De keuken is toch al onder
water?

IJSBRAND
Weet hij dat ze jouw beste vriendin was?

ENGELBERT
Ik was heel snel. Ik heb heel snel iets voor je
kunnen bemachtigen. Eet iets.

FIEN
Heb ik hem niet verteld.
11
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Nou hier nog even polijsten en dan is die hele
akelige plek echt verdwenen. Die is echt
verdwenen.

Jade eet. Engelbert loopt naar een emmer, tilt
de deksel ervan op, trekt een vies gezicht en
neemt de emmer mee af.

GERBRAND
Ja. Ja dat is…

JADE
Jack! Jack hou vast! Jack laat me niet in de
steek!

AAFJE
En die kan maar beter verdwenen zijn hè. Ja je
hebt ook wel eens mensen die verdwijnen dat is
natuurlijk minder fijn, ik weet niet of u het
nieuws een beetje volgt… Wat een vreselijke
griezel moet dat zijn. Mensen ontvoeren die
zoiets net hebben meegemaakt. Ja als je
gewoon iemand ontvoert is dat ook al heel erg
natuurlijk…

Engelbert op met een andere emmer met water,
zeep, een washandje en twee handdoeken.
ENGELBERT
Rose, als je je wilt wassen, straks, heb ik hier
water en schone handdoeken. Ik heb een flacon
hier, daar kun je ook je haar mee wassen. Hier
is… (laat maandverband zien). Als je nog iets
anders nodig hebt voor je verzorging dan moet
je het even zeggen. Op die andere plek is ook
een douche en een wc, maar… dat is te vol daar,
dus… Hier is schoon ondergoed trouwens, ik
hoop dat dit de goede maat is?

GERBRAND
Ja.
AAFJE
Maar dit maakt het nog erger, ook voor de
mensen die achterblijven.

JADE
Jack? Waar zijn we? Zijn we al dood?

Freule op

ENGELBERT
Nee. Je bent op een veilige plek. Een veilige
plek.

FREULE
Ik kom voor een pedicurebehandeling.
AAFJE
Mevrouw Scheffer, ja, even kijken hoor, ja
ehm… uw behandeling is over een half uur.

Scène 15

Freule is intussen gaan zitten.

Gerbrand voor een pedicurebehandeling bij
Aafje.

FREULE
Ben ik te vroeg? Mag ik dan in elk geval hier
even zitten, ik heb het hele eind gelopen en
mijn likdoorns die hebben me goed laten weten
dat ze er nog zijn. Dat hebben ze goed laten
weten.

AAFJE
En dan ga je dus ook helemaal scheef lopen hè?
Dus daar moet je altijd wat aan laten doen,
moet je niet mee blijven lopen hoor.
GERBRAND
Nee. Nee eh…

AAFJE
Ik heb daar ook een wachtruimte… Maar als
meneer Vroom het niet erg vindt…

AAFJE

GERBRAND

12
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Nee hoor laat die mevrouw maar lekker zitten.
Ik zal proberen niet meer zo te krijsen van de
pijn.

Sylvester en Fien bij dokter Bouwman.
BOUWMAN
… om Barbara te spreken? Ja dat snap ik maar zij
heeft geen dienst vandaag.

AAFJE
(lacht) We hebben het net over die
verdwijningen, dat dat zo afschuwelijk is.
GERBRAND
Ja. Maar u vergist u. Die mensen zijn niet
ontvoerd.

SYLVESTER
Het klopt dat zij de laatste is van wie ze afscheid
heeft genomen? Haar tas over de schouder, van
haar kamer naar het Plein, waar haar ouders
wachten – nooit aangekomen.

AAFJE
Nee? Maar ze zijn toch weg?

FIEN
Haar mobiel is gevonden in deze vuilnisbak.

GERBRAND
Snapt u het niet? Al deze mensen waren
bijzonder. Ze mochten nog niet doodgaan, ze
moesten nog iets… vervullen. Een taak. Een
speciale missie. Daarom zijn ze genezen en
toen… meegenomen.

SYLVESTER
Iemand die de weg weet.
FIEN
En die weet waar de camera’s hangen.
SYLVESTER
Wonderlijk. En dat medische verhaal, opeens uit
een coma, alle uitzaaiingen verdwenen. Gebeurt
dat vaker?

AAFJE
Waar naar toe? (Gerbrand wijst omhoog) Hier
bij mij op de bovenverdieping? Dat zal toch niet
waar zijn?

Flashback licht. Vanessa pakt haar tas en neemt
afscheid van Barbara.

GERBRAND
Maakt u zich geen zorgen mevrouw, uw
bovenverdieping is leeg.

BARBARA
Heb je alles? Is je broer er niet?

AAFJE
U bedoelt de hemel?

VANESSA
Ja die rijdt rondjes met de auto, dan kan ik erin
springen en kunnen we meteen naar Parijs.

FREULE
Ik vind dat machtig interessant wat u daar
allemaal vertelt.

BARBARA
Hoe lang blijf je daar?

GERBRAND
Wij zijn een beweging begonnen. Onze
beweging wil ervoor zorgen dat de Engel die dit
doet, vereerd wordt en ongestoord zijn of haar
werk kan doen. Heeft u belangstelling?

VANESSA
Tot de eerstvolgende controle.
BARBARA
Bel meteen hè als je iets voelt. Nou ja dat heeft
de dokter wel uitgelegd.

Scène 16

VANESSA
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Ik voel nu iets! Intense opluchting. En
dankbaarheid. Ook naar jou, Barbara, je bent
een kanjer!

Muziek: Dry Bones (Singing Detective)
Gerbrand en zijn volgelingen voeren een ritueel
uit waarbij Aafje en de freule worden ingewijd.

BARBARA
Hollen maar.

Scène 18

Vanessa af. Barbara gaat nog even door, loopt
dan naar het raam. Zwaait. Ziet dan hoe
Vanessa op straat naar de auto van Engelbert
rent en vol geschept wordt door een vrachtauto.
Geluid van remmen. Donker.

Kelder. Jade ontwaakt uit haar roes, wil eruit.
Engelbert op.
JADE
Wat is dit? (Stilte) Waarom doe je dit? (Stilte) Ik
wil eruit, ik wil naar huis. (Stilte) Laat me gaan.

SYLVESTER
Ook dood.

ENGELBERT
Dat kan niet. Je loopt gevaar.

FIEN
Die wel. Van Jade weten we het nog niet
asjeblieft.

JADE
Wat voor gevaar? Ben jij van de politie?

SYLVESTER
Wat zie ik nou over het hoofd? Er had al lang
een getuige moeten zijn, of een spoor…

ENGELBERT
Nee. (Stilte) Dit is iets groters. Iets… kosmisch.

FIEN
We moeten toch iedereen langs.

JADE
Ben ik nog steeds aan het hallucineren?

SYLVESTER
Dat kost weken. Intussen kan Jade al lang dood
zijn, en die lulhannes op de Malediven. Het zal
niet gebeuren, hoor je Fien, het zal niet
gebeuren dat deze zaak niet wordt opgelost. Dat
zal verdraaid nog aan toe niet gebeuren!

ENGELBERT
Jij was ten dode opgeschreven. Die ziekte. Snap
je dat? Dat moet je letterlijk nemen. Je was ten
dode opgeschreven – en toen ben je genezen.
Door iets of iemand ben je beschermd en
genezen. Maar de krachten die jou hadden
opgeschreven – die zijn jou niet vergeten. Die
blijven bezig om het evenwicht te herstellen.
Begrijp je het Jade? Die willen jou alsnog onder
de zoden hebben. Dus moet je beschermd
worden.

FIEN
Hebben de ouders nog iets gehoord? Losgeld?
SYLVESTER
Nee. Over ouders gesproken: heb jij je vader
nog gezien?

JADE
Maar je kan het toch ook anders zien? Die
‘krachten’ die jij bedoelt hadden door dat ze
zich vergisten, dat ik toch niet dood moest, en
hebben me beter laten worden.

FIEN
Nee. Nog steeds boos denk ik.

ENGELBERT

Scène 17
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Was dat maar waar. Ik weet uit ondervinding
dat ze bij zo’n genezing alsnog proberen…
dingen recht te zetten.

Geloof het maar.
JADE
Vind je me niet aantrekkelijk dan?

JADE
Maar… kan ik dan niet beter mezelf
beschermen?

ENGELBERT
Daar gaat het niet om! Ik heb nog niet op die
manier naar je gekeken, ik zou het niet kunnen
zeggen.

ENGELBERT
Nee! Jij weet niet waartoe ze in staat zijn.

JADE
Waarom gedraag je je als een engel terwijl je
handelt als een… engerd? Ik ben in de war.

JADE
En jij dan, ben jij dan sterk genoeg om mij te
beschermen tegen die griezels?

ENGELBERT
Het spijt me. Ik heb hier ook niet om gevraagd.
Het is – op mijn pad gekomen.

ENGELBERT
Niet de spot drijven. Ik hoop dat ik sterk genoeg
ben. Ik doe mijn best. Tot nu toe lukt het aardig.
Stilte

Scène 19

JADE
En… Hoe mag ik je noemen?

Sylvester bij dokter Bouwman en Barbara.
BOUWMAN
Wat bedoelt u met ‘uitzichtloze toestand’
(gebaar met vingers)? Nee ik weet – ondanks
mijn allochtone uiterlijk – wat een uitzichtloze
toestand betekent, maar wat is een ‘uitzichtloze
toestand’ (gebaar)?

ENGELBERT
Noem me maar Jack, dat beviel wel.
JADE
Jack. Wat wil je dan van me?
ENGELBERT
Niks. Ik wil je alleen beschermen.

SYLVESTER
Kijk. Ik mag iemand preventief fouilleren als
daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat. Maar
wat is redelijkerwijs? Moeilijk digitaal vast te
leggen… Wat is uitzichtloos, in een medische
situatie? Maar woorden zijn wel belangrijk.

JADE
Dus je gaat me niet seksueel misbruiken?
ENGELBERT
Nee! Verre van dat. Wil je me alsjeblieft
vertrouwen? Dit heeft niets met seks te maken.

BARBARA
Begrijpt u ‘m nog, dokter?

Stilte
BOUWMAN
Ik denk het wel. Woorden die gehoord worden
door zekere personen bedoelt u.

JADE
Als mannen iets met mij te maken hadden, dan
ging het altijd om seks. Altijd. Dus ik vind het
moeilijk om dat te geloven.

SYLVESTER

ENGELBERT
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Nog zo’n woord is ‘plotselinge onverwachte
genezing’ (gebaar). Want wat is ‘onverwacht’
(gebaar)?

Geef terug.
SYLVESTER
Als jij belooft dat je Dröge niet belt.

Op de achtergrond (onzichtbaar voor Sylvester)
nadert IJsbrand.

IJSBRAND
Ik beloof niks. Geef terug. (Stilte) Ik kan je hier
niet mee door laten gaan. Je brengt mensen in
gevaar.

BOUWMAN
Ik heb er nog eentje zonder ‘aanhalingstekens’
(gebaar) en die luidt: Je patiënt willens en
wetens in gevaar brengen door diens situatie op
een bepaalde manier naar buiten te brengen.

SYLVESTER
Jij gaat nu geen spaak in het wiel steken. Dat
mag niet.

SYLVESTER
Geen gevaar. Zo’n patiënt wordt 100%
gemonitord. Het gaat er alleen maar om –

Patstelling. Muziek, waarin de mannen versneld
allerlei verveelde poses aannemen. Als de
muziek stopt hangen de mannen tegenover
elkaar onderuit op de grond. Sylvester kijkt op
IJsbrands telefoon. Opeens veert hij op. IJsbrand
dan ook.

BOUWMAN
Dat hij als aas wordt gebruikt om een gevaarlijke
gek te lokken die al dertig mensen heeft weten
te ontvoeren zonder een spoor achter te laten.
Mag ik vriendelijk bedanken? Inspecteur
Spierdijk, ik heb nog meer te doen. (af)

SYLVESTER
IJsbrand. Wat. Doet. Deze foto. Van Jade van
Heerik. In bikini. Op jouw telefoon? Gedateerd:
een jaar vóór haar verdwijning?

BARBARA
Stoute jongen. (Stilte) Ik snap wat je wilt hoor.
Maar weet je wat ik verontrustend vind? Dat
bijvoorbeeld die genezing van Jade van Heerik,
die was helemaal nog niet in de pers naar buiten
gebracht voordat ze verdween. (af)

IJSBRAND
Vraag dat maar aan Fien. (af)

Scène 20

IJSBRAND
Wat denk je dat je aan het doen bent?

Miraya en Engelbert.

SYLVESTER
Wanhopig aan het proberen een boef te
vangen.

MIRAYA
Waarom mag ik niet naar de kelder? Ik hoor
stemmen uit de kelder komen!

IJSBRAND
Je bent door aan het draaien. Ik bel Dröge. (pakt
telefoon)

ENGELBERT
Je hoort stemmen punt ja.
MIRAYA
Nee punt nee ik hoor ze uit de kelder komen.
Laat me gewoon even in de kelder kijken. (Stilte)
Wil je me soms niet meer tillen? Is dat het? Vind
je mijn handicap intussen zo afstotelijk dat je
niet alleen niet meer met me wilt vrijen maar

Sylvester pakt zijn telefoon af.
SYLVESTER
Jij belt niemand.
IJSBRAND
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dat je me ook niet eens meer wilt aanraken om
–

Ik snap eigenlijk niet dat je als je in al die
ziekenhuizen komt, dat je nooit een keer bij zo’n
KNO-arts langs gaat.

ENGELBERT
Dat heeft er niets mee te maken! Ik wil je niet
naar beneden tillen omdat je niet alleen last
hebt van hallucinaties maar ook van paranoia.
Er is niemand in onze kelder! En het kwetst me
zo intens dat je me niet gelooft. (Stilte) Ik doe
alles voor je, alles! Hoe vaak til ik je wel niet.
Hoe durf je dat te zeggen?! En dat we niet vrijen
komt niet omdat ik je niet aantrekkelijk zou
vinden, het is gewoon…

ENGELBERT
Miraya, schatje, niet nu, alsjeblieft.
MIRAYA
Er klinken hier namelijk voortdurend stemmen
maar mijn man hoort ze niet. Dan denk ik je
mankeert iets aan je oren. Dat is toch zo, agent?

ENGELBERT
Mijn vrouw hoort stemmen. Sinds het ongeluk
waardoor ze in die rolstoel kwam hoort ze ook
stemmen. Het zorgt helaas voor wat onenigheid
hier in huis.

MIRAYA
Je hebt gewoon nooit tijd. Je bent altijd weg. Je
laat me alleen hier in dit huis met die stemmen.
Er wordt gebeld. Engelbert af, komt terug met
Fien.

FIEN
Dat is lastig.

FIEN
Dus dat betekent dat wij iedereen die in het
ziekenhuis aanwezig was op dat tijdstip
routinematig moeten ondervragen.

MIRAYA
Dat is niet waar, ik hoor ze pas een paar weken,
agent.

ENGELBERT
Ah okee, nou ga je gang.

FIEN
Ja, dat is akelig, mevrouw. En uw man hoort ze
niet?

FIEN
Zou u op deze kaart willen aangeven in welke
ruimtes u geweest bent en langs welke route u
gelopen hebt? (terwijl Engelbert dit doet) U bent
jurist, toch?

MIRAYA
Mag ik u bellen als ik iets opvallends merk?
FIEN
Hmm, ik ehm… ik geef u mijn kaartje. Als u iets
opvallends merkt, dan belt u.

ENGELBERT
Arbeidsjurist ja, voor de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen.

ENGELBERT
Weet waar je aan begint.

FIEN
Komt u dan bij meer ziekenhuizen?

Scène 21

ENGELBERT
Ja, bij allemaal, eigenlijk.

Gerbrand, Catootje, Aafje en Jet (op een kruk)
houden een sit-in bij het politiebureau, met een

MIRAYA
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spandoek: “Laat de engel zijn werk doen”. Karla
is erbij en interviewt eerst Annabel van Heerik.

KARLA
Ik ga nu naar de leider van deze beweging,
meneer Vroom, een eerste vraag: heet u echt
zo?

ANNABEL
Ik vind het schokkend dat wij als nabestaanden
niets te horen krijgen over het onderzoek. Zijn
er al verdachten? Doet de politie wel iets?

GERBRAND
Wat ontzettend flauw zeg. Wilt u hier serieuze
journalistiek bedrijven of bent u gewoon op
sensatie uit? Als het publiek maar vermaakt
wordt, niet? Het doet er niet toe of het waar is.

KARLA
Of is er zodanig bezuinigd dat het echte werk
gewoon niet meer gedaan kan worden? Dat is
ook een aanklacht tegen dit kabinet, nietwaar?
U zegt eigenlijk dat uw dochter nog niet terug is
vanwege het beleid van dit kabinet, klopt dat?

KARLA
Waar komt dit nu opeens vandaan? Ik ben wel
degelijk een serieuze journalist. Wat waar is, in
elk geval, dames en heren, is dat deze mensen,
van de Beweging van de Engel, hier verzameld
zijn voor het politiebureau in Leiden voor wat
wel een ouderwetse sit-in lijkt. Hier bij mij is de
heer Vroom, hij heet echt zo, meneer Vroom,
wat wilt u bereiken met deze actie?

ANNABEL
Ja, als u het zo zegt, ja.
KARLA
Annabel van Heerik dames en heren, de moeder
van het verdwenen meisje. En intussen zijn er
ook mensen die in deze serie verdwijningen iets
heel anders zien, namelijk de hand van een
engel. Mevrouw, u zit hier ook.

IJsbrand op, kijkt even. Dan:
IJSBRAND
Kunt u de deur vrijmaken, dan kan ik aan het
werk. Hier, u schrijft het zelf: Laat de engel zijn
werk doen, nou hier ben ik.

FREULE
Ja dat klopt. Jet Haersma. Af en toe is er iets
waar je echt voor moet gaan staan.

Ze blijven zitten.
KARLA
En dat doet u door deze sit-in. Dat is eigenlijk
iets uit de jaren ’70, nietwaar?

IJSBRAND
Wacht even, ben ik nou… Gaat het hier om
Sylvester, dat die zijn werk… Zijn jullie hier om
mij tegen te houden? Laat me je vertellen dat
Sylvester Spierdijk een hardwerkende
politieman is, maar zeker geen engel, en dat ik
op geen enkele manier hem wil belemmeren…

FREULE
Ja dat klopt. Ik had toen nooit gedacht dat ik aan
zoiets nog eens mee zou doen. Maar er is nu
werkelijk iets groots aan de orde.
KARLA
En u mevrouw, gaat het? U ziet er een beetje
bleek uit.

KARLA
U werkt hier bij de politie?
IJSBRAND
Ja inspecteur de Jong ja, mijn dochter doet het
onderzoek naar de verdwijningen, samen met
collega Spierdijk.

AAFJE
Ja dat klopt, ik voel me niet zo goed. Maar deze
beweging is zo belangrijk dat ik me uit mijn bed
heb gesleept. We moeten een vuist maken voor
de engel.

GERBRAND
Dat onderzoek moet dus stoppen.
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met Sylvester en Fien. Als de muziek zachter
wordt is de actie daar:

IJSBRAND
Zijn ze terecht dan?

SYLVESTER
Hoe is het mogelijk dat je zoiets niet meldt? Ik
zou je nu alsnog van die zaak moeten halen!

GERBRAND
Wij zijn ervan overtuigd dat ze op een goede
plek zijn. Op de juiste plek.

FIEN
Het spijt me, hoe vaak moet ik dat nog zeggen,
ik wilde gewoon zo ontzettend graag die zaak
oplossen –

IJSBRAND
Ergens in iemands vriezer? Of een halve meter
onder het bos? (tegen Karla) Meestal nemen ze
namelijk niet de moeite om echt een fatsoenlijk
graf te graven. (tegen Gerbrand) U heeft een
merkwaardig gevoel voor humor.

SYLVESTER
Dat begrijp ik, maar je snapt toch wel…
Ongelooflijk. Echt ongelooflijk dit.

GERBRAND
Ik heb helemaal geen gevoel voor humor.

FIEN
Kunnen we terug naar die foto? Mag ik hem nog
eens zien?

IJSBRAND
O dan is dat het. Mag ik nu erlangs?

Sylvester laat hem zien (telefoon van IJsbrand)
GERBRAND
Nee dat mag u niet. Er zijn momenten in de
geschiedenis, meneer de inspecteur, dat het
dagelijkse raderwerk even stil moet houden.
Omdat er iets groters aan de hand is.

FIEN
O dat is… Dat is deze foto. (zoekt foto op haar
eigen mobiel) Kijk. Een strandfoto van Jade en
mij en nog een paar vriendinnen. (kijkt opnieuw
naar de telefoon van IJsbrand) Maar iemand
heeft dus Jade geselecteerd en uitvergroot.
Iemand.

IJSBRAND
Nu gaan we het krijgen. Even tussendoor vriend:
wie heeft jou vrijgelaten?

SYLVESTER
En daarmee zichzelf verdachte nummer één
gemaakt. Fien, het spijt me.

GERBRAND
Ja haha, lacht u maar, met uw grapjes en uw
cynische… grapjes. Er is hier een engel aan het
werk die uitverkorenen komt halen! Ziet u dat
dan niet!? Dat is duidelijk voor iedereen die niet
verblind is door… oogkleppen of of –

Ze komen aan bij de andere groep.
KARLA
En daar zijn de politiemensen die het onderzoek
uitvoeren, inspecteur Spierdijk, wat vindt u van
dit protest?

IJSBRAND
Staar misschien? Zeg moet ik nou echt de ME
erbij halen? (voelt in zijn zakken, maar heeft
geen telefoon)

SYLVESTER
Erg boeiend. Ik wil graag mijn collega spreken.

Muziek. Chaos, iedereen roept en gebaart,
irritatie. In de chaos wordt Aafje onwel en valt
om, de anderen bekommeren zich om haar. Het
licht fade naar een ander deel van het toneel,

Hij neemt IJsbrand apart.
SYLVESTER
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Je bent aangehouden op verdenking van de
ontvoering van Jade van Heerik. Je hebt het
recht om enzovoort.

Je moet niet van die grote dingen zeggen. Ik
word soms bang van je dat je zo – absoluut
denkt.

IJSBRAND
Wat is dit? Fien, wat is dit?

ENGELBERT
Maar ik meen het.

FIEN
(laat foto zien) Dat kan ik jou ook vragen. Wat is
dit? Wat had jij met Jade?

VANESSA
Ja dat bedoel ik, en dat je het ook meent. Je
moet ook dingen kunnen relativeren. Ik ben
ziek, en jij hebt ook een leven. Jij gaat ook uit
willen gaan, en je krijgt ook vriendinnetjes, of
vriendjes, whatever.

KARLA
Dames en heren, u bent hier live getuige van
een spectaculaire ontwikkeling in de zaak van de
verdwijning van Jade van Heerik. Een politieman
wordt gearresteerd in verband hiermee, en niet
zomaar een politieman, het betreft hier de
vader van een van de rechercheurs die het
onderzoek leiden.

ENGELBERT
Ik wil gewoon dat je je nergens zorgen om hoeft
te maken.
VANESSA
Nergens anders om dan om jou?

FIEN
Doe die camera weg, trut!

Scène 23

Het licht gaat uit. In het donker:

Dokter Bouwman loopt op. Praat naar mensen
die haar volgen.

SYLVESTER
Waarom vergroot je die foto? Waarom doe je
zoiets? Ik kan maar één antwoord bedenken.
Nee! Blijf hier!

BOUWMAN
Over de ontwikkeling van de coma is bij deze
patiënt nu dus nog niets te zeggen. Het is
afwachten.

(IJsbrand rukt zich los en rent weg. IJselijk geluid
van een claxon, piepende remmen en een doffe
klap)

Gerbrand en Catootje op
GERBRAND
Ik begrijp het. En had het nog gescheeld als ze
daar eerder… als er bijvoorbeeld een dokter ter
plekke was geweest?

Scène 22
Flashback licht. Een jonge Engelbert en Vanessa.
ENGELBERT
Nee. Nee dat is niet te zwaar voor mij. Papa en
mama zijn er niet meer, maar ik zal er altijd voor
jou zijn. Altijd. Ik zal papa en mama voor jou zijn,
zusje. Echt. Vertrouw me.

BOUWMAN
U heeft gedaan wat u kon. Het heeft niet zoveel
zin om daarover te speculeren. Als u mij
toestaat… (af)
CATOOTJE
Maak het jezelf niet te moeilijk, lieverd. Wij
wisten toch niet dat Aafje een slecht hart had?

VANESSA
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Max twee bezoekers. Als zijn dochter zo meteen
komt moet er eentje weg.

GERBRAND
Nee, maar toch. Je voelt je zo machteloos.

Dröge en Sylvester bij IJsbrand, Barbara af.
CATOOTJE
En nu die andere nog. Ga je mee of…?

IJSBRAND
Nu al? Ik ben nog niet buiten levensgevaar.

Gerbrand kijkt verbaasd, terwijl Foske zich
omkleedt van Catootje naar commissaris Dröge.

DROGE
Collega’s brengen respectvol een bezoek. Geen
ondervraging.

DROGE (met andere stem)
Meneer Vroom! Wat brengt u hier. Gaat u het
ons nu zelfs moeilijk maken terwijl we een
collega bezoeken die in levensgevaar verkeert?
Bent u wel goed bij uw hoofd?

SYLVESTER
Hoe gaat het met je?
IJSBRAND
Ik had een iets meer dan gezonde belangstelling
voor dat meisje. Maar ik heb haar nooit… ik heb
niets te maken met…

GERBRAND
Nee, nee, integendeel, ik bezocht iemand
anders die hier ook ligt. Ik hoop dat uw collega
gered wordt. Ik zal voor hem bidden.

DROGE
Rustig, IJsbrand, we gaan het daar helemaal niet
over hebben.

DROGE
Doet u dat vooral. Driemaal daags graag. Dag
meneer Vroom.

IJSBRAND
Je moet snappen – het is een ongelooflijke flirt…
het is provoceren en flirten tegelijk…

Gerbrand af, Barbara op met Sylvester
BARBARA
Wat u vraagt gaat dokter Bouwman niet goed
vinden. Het is veel te vroeg.

SYLVESTER
Weet je waar ze is?

SYLVESTER
Het leven van dat meisje van twintig hangt
ervan af.

IJSBRAND
Nee! Ik zeg toch, ik heb – niets… (verliest het
bewustzijn)

DROGE
Plaats rust, Spierdijk. Er wordt hier niemand
ondervraagd vandaag. Mag hij wel bezoek
ontvangen?

DROGE
Dokter!

BARBARA
Kunt u elke opwinding vermijden?

FIEN
Zijn jullie hem nou aan het ondervragen? Zijn
jullie gek geworden?

Fien op

DROGE
Als we allemaal ons best doen.

DROGE
Kom. Wij zijn weg hier. (neemt Sylvester mee af)

BARBARA
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Fien bezorgd aan IJsbrands bed. Dokter
Bouwman op, voert controles uit.

CATOOTJE
Maar Ger, het gaat toch niet alleen om dit ene
meisje? Er zijn toch al negenentwintig andere
mensen beschermd?

Scène 24

FREULE
Hoe is het nou mogelijk dat je daaraan gaat
twijfelen?

Engelbert, Miraya.
MIRAYA
Ik wil met je praten. (stilte) Ik heb nagedacht en
–

GERBRAND
Dat doe ik niet. Ik ben alleen bang voor…
zwakke geesten die… Copycats heet dat. De
beschermengel is heel veel in het nieuws en dan
denkt iemand o maar daar kan ik ook bij helpen
of iets dergelijks.

ENGELBERT
Kijk eens.
MIRAYA
Wat is dat?

FREULE
Maar heb je dan zo weinig vertrouwen in de
Engel? Denk je niet dat de Engel zelf de mensen
zal beschermen tegen zulke verdwaasden?

ENGELBERT
Gehoorapparaat.
MIRAYA
Voor wie?

CATOOTJE
Ger je moest je schamen. Natuurlijk zorgt de
Beschermengel ervoor dat zulke mensen geen
kwaad kunnen doen.

ENGELBERT
Ja voor wie. Alsof jij te weinig hoort.

GERBRAND
Als iemand nou onze verhalen heeft gehoord,
en dan denkt: misschien ben ik wel die Engel,
laat ik de volgende ontvoeren. Aafje
bijvoorbeeld.

MIRAYA
Heb jij…?
ENGELBERT
Ik neem je echt wel serieus.
MIRAYA
Echt waar?

CATOOTJE
En nou is het genoeg, Gerbrand Theodorus
Franciscus Vroom! Wees een vent! Sta voor je
geloof! Met een rotsvast vertrouwen.

Scène 25

FREULE
Deze beweging gaat door, met of zonder jou.

Gerbrand, Catootje, Freule

Scène 26

GERBRAND
Iedereen twijfelt wel eens.

Ziekenhuis. Dokter Bouwman, Sylvester.

FREULE
Niet als het om mijn geld gaat.

BOUWMAN
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Dit gesprek hebben we al eens gevoerd.

ANNABEL
Nou, geruchten, ze kenden elkaar gewoon, zijn
dochter Fien is de beste vriendin van Jade.

SYLVESTER
Nu gaat het om iemand van ons.

KARLA
En heeft u Jade wel eens iets horen zeggen over
Fiens vader?

BOUWMAN
Ik ga niet meewerken aan het in gevaar brengen
van mijn patiënt. Wat u naar buiten wilt
brengen over het genezingsproces van iemand
van het korps dat moet u zelf weten. (af)

ANNABEL
Ze had het er wel eens over dat het zo’n
brombeer is. Ze dacht dat hij vond dat ze een
slechte invloed op zijn dochter had.

SYLVESTER
Dank u. (belt) Ze is akkoord. (…) Ja (…) Ja eerst
iets met uitzichtloze toestand – (…) Ja en dan
iets met miraculeus herstel. (…) Ja prachtig.
Klinkt goed. (…) Ja, uitbrengen als het sein is
gegeven dat de surveillance waterdicht is.
(kijkt verschrikt op als hij iemand achter zich
hoort) Wie is daar?

KARLA
Heeft u hem zelf wel eens ontmoet? Bij
verjaardagen misschien?
ANNABEL
Nee.

ENGELBERT
Neem me niet kwalijk, ik wilde u niet laten
schrikken. Ik kom net van een afspraak, Bult, ik
ben jurist voor de NVZ.

Scène 28
Ziekenhuis. Sylvester, Fien.

SYLVESTER
Ah, okee. Prettige dag nog. (af)

SYLVESTER
(aan de telefoon) De laatste schakel is geplaatst.
Het net is waterdicht (?). Stuur dat persbericht
maar uit.

Engelbert kijkt om zich heen, loopt dan naar de
kamer van IJsbrand.

DROGE (op)
Het hoeft niet meer. Hij is al weg.

Hier staat dokter Bouwman bij het bed van de
slapende patiënt. Engelbert benadert haar van
achteren, verdooft haar met desfluraan en
vervolgens IJsbrand. Hij legt de dokter in
IJsbrands bed en neemt IJsbrand over zijn
schouder mee.

Sylvester smijt zijn telefoon op de grond, Fien
rent onmiddellijk naar IJsbrands kamer maar
wordt door Dröge tegengehouden.

Scène 27

SYLVESTER
Hoe is dat godverdomme mogelijk? Hoe kan
dat?

Karla, Annabel.
KARLA
Mevrouw van Heerik, er zijn geruchten dat de
onlangs gearresteerde inspecteur van politie de
Jong een bekende is van uw dochter. Wat weet
u daarvan?

DROGE
Het is een feit. De dokter lag in zijn bed –
verdoofd.
SYLVESTER
Nou dat bewijst dus duidelijk –
23
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naar Jade brengt geeft dat meer hoop voor
Jade.

FIEN
Ja wat eigenlijk?
DROGE
Ja wat eigenlijk?

Scène 29

SYLVESTER
Ja wat eigenlijk?

De kelder. Jade, IJsbrand, beiden de handen
geboeid en vol onder invloed van middelen.

DROGE
Het bewijst in elk geval dat de ontvoerder een
bekende in het ziekenhuis is, en geen
persberichten nodig heeft.

JADE
Ja, en hij rijdt dus op die rode wolkachtige
notenkraker zo met het ritme van een kameel,
zo, zo, met af en toe een uitschieter naar
tatatatata.

FIEN
Het zal die halve garen van de Beschermengel
weer sterken in hun geloof: de Beschermengel
heeft ook geen persbericht nodig.

IJSBRAND
Ja die uitschieters, mijn matroos bestaat geheel
en al uit uitschieters, ik dacht dat die gasten een
zo’n matrozenpetje op hun kanis hadden…

SYLVESTER
Nee nee nee nee nee nee nee nee! De
ontvoerder KAN geen voorkennis hebben,
omdat er geen sprake WAS van een uitzichtloze
toestand. En al helemaal niet van een
miraculeus herstel. Alleen in het persbericht,
dat niemand verder heeft gehoord, is daar
sprake van. En zo kan – mocht je daarin willen
geloven – het dus ook geen ingrijpen van een
engel zijn, want – het was allemaal opgezet.
Het enige wat ik nu kan bedenken…

JADE
Hebben ze ook. Soms hebben ze hem geruild
tegen een stukje maandverbandprikkeldraad.
IJSBRAND
Ja één, maar deze hier bij ons heeft er dus
honderdzevenenveertig op zijn hoofd. In de
vorm van een tulband. Waarom ben jij naakt?
JADE
Ben ik naakt? En dan is de volgende vraag:
waarom is mijn navel een bodemloze put? En
waarom heb jij ogen op steeltjes van anderhalve
meter? Stop ze even terug, het is niet zo’n
smakelijk gezicht, ik denk dat Jacks lasagna er
weer uit gaat komen…
(ze kotst)

FIEN
O nee.
SYLVESTER
Is dat IJsbrand gevlucht is.
Stilte

IJSBRAND
Interessant dat hield het midden tussen een
vulkaan met een orgasme en een strijkkwartet.

DROGE
Dat kunnen we inderdaad niet uitsluiten Fien.
(stilte) Hoe voel je je?

JADE
Wat doet de vader van Fien hier? IJsbrand. Hee
maar jij bent politie, ben ik bevrijd? Is Jack
opgepakt?

FIEN
Vastberaden om die ontvoerder te vinden. En
met hoop, want als de ontvoerder mijn vader
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IJSBRAND
Politie, brandweer, ambulance, hulpdiensten
zijn bij de laatste Oud en Nieuw wederom zelf
het slachtoffer geworden van bedreigingen door
vuurwerk. Het vuurwerk kwam dreigend op ze
af en dreigde glazen champagne naar ze te
gooien.

IJsbrand, ik denk dat we in een kelder zitten.
IJSBRAND
Ja. Wij zijn ontvoerd, hè?
JADE
En we worden de hele tijd gedrogeerd soort
van. Ik denk dat het met gas gaat. Ik denk zelfs
dat ik intussen weet waar het vandaan komt…

JADE
IJsbrand! Weet je wie ik ben?

IJSBRAND
Maar Jade, dat uitgerekend jij en ik – hier –
alleen – samen… Dat is toch eng? Dat is toch
creepy?

IJSBRAND
Ja jij bent Helena, Helena van Troje, jij bent de
mooiste vrouw op aarde. Wat ik me dus afvraag
is hoe er een foto van jou op mijn mobiel kan
komen want in die tijd was de fotografische
techniek toch bij lange na niet zo ver als heden
ten dage om niet te zeggen uitgesproken
belabberd. Belabberd. Maar toch – foto van jou
in bikini op mijn telefoon. Mooie foto.

JADE
Het maakt me niet uit, je bent gezelschap. Ik
was al blij geweest met Geert Wilders. Maar het
is creepy, je hebt gelijk.
IJSBRAND
Heb ik jou nou net mooi genoemd?

JADE
Wat doet die daar? Laat zien?

JADE
De mooiste vrouw op aarde.

IJSBRAND
Waar heb ik dat ding? Ah nee – heeft Sylvester
afgepakt. Mijn collega-drakendoder, hij is
speciaal, hij legt er altijd zo’n (gebaar) swing in,
op het laatste moment zo’n (gebaar) swing,
daar hebben die draken niet van terug, die zien
dat helemaal niet aankomen, zo’n (gebaar)
swing. Ligt het nekje eraf.

IJSBRAND
Neem me niet kwalijk. Je weet hoe irritant ik je
vind, dit moet de roes zijn, wat is dat voor spul…
JADE
Spul dat je ontremt. Waardoor je zegt wat je
diep van binnen echt vindt. (Stilte) Maar ik was
er blij mee.
(Stilte) Misschien omdat ik diep van binnen heel
onzeker ben.

JADE
Ik denk dat hij zo met eten komt.
IJSBRAND
Wie, Sylvester? O dan komt er weer een
kapsalon aan.

Engelbert op met eten.
ENGELBERT
Ik hoop dat je het niet erg vindt dat er een man
bij je in de ruimte is geplaatst. Ik heb helaas niet
de mogelijkheid om gescheiden mannen- en
vrouwenverblijven te creëren.

JADE
Nee, Jack.
IJSBRAND
Jack Sparrow? Dit is het ruim van een schip!
Natuurlijk!

JADE
Het is niet erg, Jack.

JADE
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IJSBRAND
Waarom doe je dit?

FIEN
Sylvester. Ik… Je weet hoeveel respect ik voor
jou heb, als rechercheur en als mens. Maar je
gaat te ver nu. Je draaft door.

ENGELBERT
Omdat ik niet wil dat jullie van de honger
omkomen. Ik heb kaascroissantjes en een salade
geitenkaas.

SYLVESTER
Wil je deze zaak blijven doen? (Stilte) Ik lijk ook
wel gek dat ik jou op deze zaak laat, je bent veel
te veel betrokken, eerst met Jade en nu met je
vader.

IJSBRAND
Besef je dat ik met mijn benen je nek kan
breken?
ENGELBERT
Niet nodig. Luister. Je bent veilig hier. Veilig.

FIEN
Er is niemand anders die zoveel over de zaak
weet als ik.

Scène 30

SYLVESTER
Met welk resultaat, tot nu toe?

Dokter Bouwman wordt ondervraagd door
Sylvester en Fien.

FIEN
Wie besluit om zijn eigen collega als lokaas te
gebruiken voor een gehaaide ontvoerder,
iemand die al dertig anderen heeft ontvoerd
zonder een spoor na te laten, en vergeet dan
om een tracking device op die collega achter te
laten? Hoe simpel kan het zijn?

BOUWMAN
Heel vaag, een geur… die kwam me vaag bekend
voor. Maar waarvan. En toen kwam meteen de
desfluraan eroverheen.
SYLVESTER
En de hand, heeft u daar nog iets aan kunnen
zien?

SYLVESTER
Dat zou je me mogen verwijten als IJsbrand
inderdaad als lokaas was gebruikt. Maar
niemand wist of dacht dat hij plotseling
wonderbaarlijk hersteld was vanuit een
hopeloze situatie. Dat persbericht was er nog
niet uit.

BOUWMAN
Ik weet alleen zeker dat het een man was.
FIEN
Lengte?

FIEN
Wist hij het zelf? Kan hij het hebben gehoord?

BOUWMAN
Iets groter dan ik.

SYLVESTER
Dat kan. Of… die arts…

SYLVESTER
Dank u wel. (Bouwman af)

FIEN (wordt gebeld)
Ja?

FIEN
Hij is dus niet gevlucht.

Scène 31

SYLVESTER
Hij kan een handlanger gehad hebben.
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Gerbrand, Catootje op bezoek bij Aafje. Barbara
zorgt voor Aafje.

CATOOTJE
Dokter!

GERBRAND
Er komt zo meteen nog iemand, is dat
bezwaarlijk?

GERBRAND
Nee wacht! Wacht. Dit is wonderbaarlijk, toch?
Dit is een geval voor de Engel, toch? Laten we
dit dan stil houden. Niet aan de pers laten
weten. De Engel weet toch wel wat er is
gebeurd. En als ze dan niet wordt meegenomen
– dan weten we genoeg.

BARBARA
Het is maximaal twee bezoekers, meneer.
CATOOTJE
Maar wij tellen samen voor één, hè Ger? En ze is
toch in coma.

FREULE
(haalt haar mobieltje al tevoorschijn) Dat is
allemaal mooi, maar de beweging heeft ook
mensen nodig. Een van ons! Denk je eens in!
Een van ons is geroepen! Ja, spreek ik met Karla
Barnsteen?

BARBARA
Het ziekenhuis is daar strikt in, mevrouw.
(Barbara kleedt zich om naar de freule) Echt niet
meer dan twee.
FREULE
Zo, ik ben d’r – mag dat wel, zo met z’n drieën?

Scène 32

GERBRAND
Er was net een verpleegster die heel moeilijk
deed…

IJsbrand en Jade in de kelder.
IJSBRAND
Het is gewoon misselijk om te zien.

FREULE
O nou ik zie nu niemand. Hoe is het met haar?

JADE
Dat is… je bent gewoon jaloers.

Gerbrand wijst naar Aafje, die dus in coma ligt.
Ze zitten in stilte.

IJSBRAND
Ik ben niet jaloers. Ik word er onpasselijk van als
je je eigen ontvoerder loopt op te hemelen. Het
is een crimineel. Hij kan ons vermoorden,
verkrachten – dat ik dit lig uit te leggen aan
iemand.

FREULE
Nou ligt die pedicurezaak dus ook helemaal stil.
Jammer. Ik vond dat ze het erg fijn deed.
GERBRAND
Ja.

JADE
Hij heeft mij nog met geen vinger aangeraakt.

Stilte
IJSBRAND
Dat komt nog wel.

FREULE
Misschien dat ik dan toch een keer naar een
ander ga. Die ene op de Hooigracht.

JADE
Jij denkt dat alle mannen zoals jij zijn. (Stilte) Hij
is heel zacht. Heel zorgzaam. Ik wil dat je belooft
dat hem niks overkomt als we bevrijd worden.

Als door de bliksem getroffen zit Aafje recht
overeind in haar bed.
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IJSBRAND
Ik kan niks beloven. We moeten hier eerst maar
eens levend uitkomen.

IJSBRAND
Al een tijdje. Je hebt hier geen klok hangen.
JADE
Wraak op wie? Wat hebben mijn ouders of ik
jou misdaan?

JADE
Je bent echt jaloers hè, als ik zo over hem praat?
Vind je me nog steeds de mooiste vrouw op
aarde?

ENGELBERT
Niets. Ik neem wraak op het lot. (Stilte) Er is
namelijk een Engel daarbuiten, maar het is een
Wraakengel. En jullie moesten stuk voor stuk
dood. Jullie waren opgeschreven. Jullie waren
uitzichtloos. Jullie hadden dood moeten gaan –
maar er was dat ene moment, dat ontwaken –
en vlak voordat jullie de laatste passen zetten
op het uitgestippelde pad, werden jullie terug
het leven in gerukt.

IJSBRAND
Jade, alsjeblieft… Blijf je me dat nou inwrijven?
JADE
Ik wil graag dat je eerlijk bent. Dan zal ik het ook
zijn.
IJSBRAND
Dat kan ik toch niet?

JADE
Wie of wat deed dat dan?

JADE
Waarom niet? We zijn ontvoerd. Wie weet hoe
lang we nog te leven hebben.

ENGELBERT
God. De Voorzienigheid. Wie zal het zeggen.
Maar de Wraakengel is niet akkoord. Wat er
met jullie gebeurde was niet volgens het plan,
en de Wraakengel wil dat alles alsnog zijn
beloop krijgt. Dus die jaagt op jullie. Hij wil jullie
een ongeluk laten krijgen, of een plotselinge
ziekte – zodat zijn kosmisch evenwicht weer
hersteld wordt.

IJSBRAND
Ik ga ervan uit nog heel lang. Dus wat je van me
vraagt. Dat gaat niet.
Stilte
JADE
Dat zegt mij genoeg. (zingt) You’re a dirty old
man… (lacht)

IJSBRAND
Je trekt wel een hele grote jas aan, hè.

Engelbert op met eten.
ENGELBERT
Ik ben de enige die jullie kan beschermen tegen
de Wraakengel. Daarom heb ik jullie
meegenomen. Hier zijn jullie veilig. En daarmee
neem ik wraak op de Wraakengel.

IJSBRAND
Luister. Waar gaat dit naar toe? Wacht je ergens
op? Gaat het om losgeld?
ENGELBERT
Nee, ik heb geld zat.

IJSBRAND
Dat gas hè, dat zeg maar halogene gas, daar heb
jij zelf ook flink aan lopen lurken volgens mij. Er
klopt overigens geen zak van wat je zegt, want
ik was niet uitzichtloos en ik ben dus – wat
schop je mij?
(Jade trapt IJsbrand zodat hij zijn mond houdt)

JADE
Wat dan wel, Jack?
ENGELBERT
Ik neem wraak. Hoe lang zijn jullie al nuchter?
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ENGELBERT
Wat doe je hier dan? (begint IJsbrand ook te
schoppen) Ze hebben me voorgelogen!

Is die deur open?
MIRAYA
Nee, mijn man heeft de sleutel, hij doet hem
altijd dicht tegen de inbrekers.

IJSBRAND
Stop daarmee! Je hebt het zelf gedaan vriend.
Niemand heeft je wat gevraagd.
ENGELBERT
Ik ben bedrogen. Jij kunt niet mee. Maar ik kan
je ook niet laten gaan.

FIEN
Ik ga hem nu niet forceren, dat gaat te ver. Belt
u gerust nog eens, als u ze hoort, als ik in de
buurt ben kom ik meteen. Dag mevrouw Bult.
(af)

JADE
Doe hem geen kwaad. Jack! Laat hem met rust!

MIRAYA
Blijf nou nog heel even…!

Engelbert kwaad af.

Gefrustreerd luistert ze bij de keldertrap
(STEM VAN JADE)
Jack! Laat hem met rust!

Scène 33

MIRAYA
Hallo? Is daar iemand?!

Fien bij Miraya

(STEM VAN JADE)
Hallo? Hoort iemand mij?!

FIEN
Het spijt me, ik hoor ook echt niets.

MIRAYA
Wie ben je? Wat doe je in mijn kelder?!

MIRAYA
Nee, NU is er toevallig niets te horen. Kunt u
nog iets langer blijven? Het kan elk moment
weer gebeuren.

(STEM VAN JADE)
We zitten hier opgesloten!!

FIEN
Het spijt me, mevrouw Bult. Dringende zaken
die opgelost moeten worden in verband met
verdwijningen.

MIRAYA
Hoe weet ik dat jullie geen inbrekers zijn?!
(STEM VAN JADE)
Ik ben Jade, Jade van Heerik, ik ben verdwenen!
Ik zit hier al wekenlang in uw kelder!

MIRAYA
Waarom gelooft niemand mij?

MIRAYA
Ik zit in een rolstoel! Ik kan de trap niet af!

FIEN
Ik wil u graag geloven, maar als ik niets hoor dan
–

(STEM VAN JADE)
Belt u dan de politie!

MIRAYA
U kunt toch gewoon even in de kelder gaan
kijken?

MIRAYA
Die is net geweest! Die gelooft me niet! Die
denkt dat ik gek ben!

FIEN
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Miraya laat zich uit de rolstoel zakken en de trap
afglijden. Beneden ligt ze als een ellendig
hoopje, ze kan niet bij de deur.

Scène 35

MIRAYA
Ik heb geen sleutel. We moeten wachten tot
mijn man terug komt.

De kelder. Engelbert brengt Aafje naar binnen.
AAFJE
Het is zover, het is zover, het is zover, het is
zover, het is zover!

Scène 34

ENGELBERT
Je bent hier veilig. Er zal je niets gebeuren.

Gerbrand bij zijn huis. Catootje en de freule zijn
al zijn bezittingen weg aan het geven (aan het
publiek).

AAFJE
Nee, dat weet ik. U bent de Engel, toch?

GERBRAND
Niet dat boek!

ENGELBERT
Engelbert Bult is de naam.

CATOOTJE
Dat heb je nu allemaal niet meer nodig schat.

JADE
Jack?

FREULE
Loslaten, Gerbrand. Alles loslaten.

ENGELBERT
Jullie mogen het nu weten. Jullie worden
binnenkort gehaald.

Bij alles wat ze weggeven prevelen ze: “Voor de
laatste dagen, meneer. Voor de laatste dagen,
mevrouw. De eindtijd is aangebroken.”

AAFJE
Dan begint de echte reis?

GERBRAND
Mag ik vragen waarom nu?

ENGELBERT
Ik ga onderhandelen over een vliegtuig. (tegen
IJsbrand) Jij kunt niet mee. Ik moet je voor
langere tijd verdoven. (hij haalt een kapje
tevoorschijn en plaatst dat op IJsbrands neus en
mond. IJsbrand worstelt, verslapt dan).

CATOOTJE
Heb je het niet gehoord? De Engel heeft Aafje
meegenomen.
FREULE
Een van de onzen is geroepen. De Engel komt
steeds dichterbij. Binnenkort zal Hij zich
onthullen.

JADE
Jack, je zou hem niets doen!
IJSBRAND
(tegen Aafje) Waarom zit hier een grote teen?

CATOOTJE
En dan is het Einde der Tijden begonnen. Vind je
het niet reuze spannend, Ger?

AAFJE
Grappig dat u dat zegt.

GERBRAND
Aafje… Ja reuze spannend… Dat wil ik nog heel
even houden graag.

Engelbert wil via de kleine deur de kelder
verlaten, het huis in.
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JADE
Jack! Zijn er geen boodschappen nodig?
Maandverband. Volgens mij is het
maandverband op.

ENGELBERT
Ben je nu blij dat je gelijk hebt?
Engelbert loopt af via de kleine deur, de trap op,
het huis in. Hij belt intussen.

ENGELBERT
Je was vorige week nog ongesteld.

ENGELBERT
Spreek ik met Karla Barnsteen?
Ik sta nog te trillen op mijn benen. Ik wil het u
vertellen voordat ik de politie bel.
(…)
Het gaat om mijn vrouw, Miraya Bult. Ze is
verdwenen. Maar u moet weten dat ze een
ongeluk heeft gehad en al jaren in een rolstoel
zat. Vanmiddag kom ik thuis, en ineens staat ze
op uit haar rolstoel, en loopt ze naar me toe,
met uitgestrekte armen. Ik ben helemaal, totaal
overdonderd… Het is een wonder. We hebben
nog even gedanst in de kamer, toen moest ik
even naar de wc, en ik kom terug en ze is weg.
Weg. Verdwenen. Ik moest onmiddellijk aan dat
verhaal van die Engel denken.
(…)
U wilt langskomen? Vanavond? Dat is goed. Ik
moet nu eerst de politie bellen.

JADE
Ja maar er is een vrouw bij, en volgens mij is ze
ongesteld.
AAFJE
Ja klopt!
JADE
En je weet Jack dat vrouwen die intensief in
elkaars gezelschap zijn, die gaan tegelijk
menstrueren, dat kun je overal lezen. Dus wil je
alsjeblieft maandverband halen?
ENGELBERT
Later vanmiddag.
Engelbert maakt de kleine deur open. Achter de
deur vindt hij Miraya, kreunend.
MIRAYA
Bert… Bert, wie zitten daar? Wat doe je
allemaal?

Scène 36
Nieuwsuitzending van Karla. In het ziekenhuis
kijkt dokter Bouwman naar deze uitzending.

ENGELBERT
Waarom kon je me niet gewoon geloven?
Strontzooi!

KARLA
In een eerdere uitzending berichtte ik u al over
een bijzonder geval in de intussen lange reeks
van verdwijningen. In dit geval gaat het niet om
een reeds opgegeven patiënt die wonderbaarlijk
geneest en dan verdwijnt, het gaat hier om een
vrouw, Miraya Bult, die al jaren in een rolstoel
zat en plotseling kon lopen. Zij is vanmiddag
verdwenen. Ik ben hier bij het huis van de
familie Bult en ik zie hier op straat, die zijn heel
snel gemobiliseerd, de leden van de Beweging
van de Engel.
(tegen Freule)
Waarom bent u hier?

Hij denkt even na, neemt dan snel een besluit.
Hij opent de deur en trekt Miraya de kelder in,
bij de anderen (daar zit nog een ruimte tussen).
Miraya zet grote ogen op.
IJSBRAND
O, en een vlindertje!
MIRAYA
Bert, wie zijn dit? Heb je deze mensen
ontvoerd? Bert! Zie je wel dat ik niet gek ben! Ik
heb het altijd geweten!
31

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 25 februari 2021

De kelder. IJsbrand ligt tegen Jade aan, te ijlen.
De rest is nuchter.

FREULE
Wij voelen de aanwezigheid van de Engel. Wij
willen onze steun betuigen. Ook Miraya Bult is
geroepen!

IJSBRAND
Zeventien is het getal van de fakir, er zweven
stoffige tapijten op een kluitje, en kan iemand
mij vertellen waarom ik al jaren alleen
hondenbrokken lust van een bepaald merk?

CATOOTJE
Ook Miraya Bult is geroepen!
(licht: accent verschuift naar ziekenhuis)

JADE
Hij had het over het lot, wraak nemen op het
lot. Dat ik eigenlijk dood had moeten zijn, maar
door een soort wonderlijke uitzondering nog
leef. En dat iets – hij noemde dat de Wraakengel
– dat dan wil herstellen door mij alsnog een
ongeluk te laten krijgen of zoiets. En daartegen
beschermt hij mij dus en al die anderen.

BOUWMAN
Barbara!
(De freule kleedt zich om en loopt naar de
dokter)
BARBARA
Ja?

MIRAYA
Vanessa.

BOUWMAN
Engelbert Bult. Zegt die naam jou nog wat?

AAFJE
Dat klopt want die uitzondering die heeft dus te
maken met… met ons, met de geroepenen. Wij
mochten niet dood omdat wij allemaal nog een
bijzondere taak hebben te vervullen. De Engel is
het instrument waardoor we ook in leven
blijven. Het klopt helemaal. Wie is Vanessa, dat
is toch een zangeres, hoe heet ze, Connie
Witteman toch?

BARBARA
Ja. De broer van Vanessa. Die werkt toch nu
voor de NVZ?
(licht: accent weer bij Karla)
KARLA
Hier bij mij is de echtgenoot van de verdwenen
vrouw, Engelbert Bult, meneer Bult, dat moet
een enorme schok voor u zijn.

MIRAYA
Ik kan echt niet geloven dat er mensen zijn die
zo dom zijn.

ENGELBERT
Ik sta te trillen op mijn benen. Ik weet niet of u
zich deze achtbaan van emoties kunt
voorstellen…

IJSBRAND
Upside down and easy does it make me…

(licht: accent weer naar ziekenhuis)

MIRAYA
Engelbert had een zus die Vanessa heette. Ze
was ernstig ziek. Ze genas opeens, onverwacht…

BOUWMAN (ze pakt haar telefoon en belt)
Politie? Agent de Jong?

AAFJE
En ze is verdwenen.
MIRAYA

Scène 37
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Nou nee, ze hebben haar gewoon
teruggevonden, maar er was een vrachtwagen
over haar heen gereden.

Engelbert? Ken je mij nog? Kelly Bouwman. Ik
was erbij toen Vanessa opeens genas.
ENGELBERT
Wat heeft dat ermee te maken, wat doet u hier?

JADE
Dood. En sindsdien…

BOUWMAN
Engelbert, weet je nog hoe kapot je was van het
ongeluk?

MIRAYA
Wil hij alle Vanessa’s van de wereld redden.
JADE
Snap je het nu, juffrouw Grote Teen?

ENGELBERT
Ik dacht dat je tot internist opgeleid werd maar
het is toch psychiater geworden?

MIRAYA
Mijn man is ernstig gestoord.

FIEN
We willen heel graag even binnen rondkijken.

AAFJE
Dat kan toch niet?

ENGELBERT
Heeft u een huiszoekingsbevel?

IJSBRAND
Help! Brand! Mijn voeten! Mijn voeten staan in
brand, iemand help! Help!

SYLVESTER
Dat wordt geregeld (pakt zijn telefoon).
ENGELBERT
Neemt u mij niet kwalijk. (af)

Scène 38

Terwijl Fien en Sylvester overleggen wordt
dokter Bouwman geïnterviewd door Karla.

Voor het huis van Engelbert. Engelbert wordt
nog geïnterviewd door Karla als Fien en
Sylvester samen met dokter Bouwman arriveren.

FIEN
Nu naar binnen?

FIEN
Meneer Bult, ik begrijp dat uw vrouw
verdwenen is? Wij willen u graag een paar
vragen stellen, en even rondkijken bij u in huis,
als u dat goed vindt.

SYLVESTER
Onrechtmatig. Kan alles wat we vinden
waardeloos maken.

ENGELBERT
Ik word nu geïnterviewd.

FIEN
Maar hij kan ze nu iets aandoen. Dat bevel dat
duurt een half uur.

FIEN
Dat zal moeten wachten.

SYLVESTER
Als ze hier zitten. Als ze nog leven. We wachten.

ENGELBERT
Agent, ik heb net… mijn vrouw is net
verdwenen, mag ik misschien even…

Annabel van Heerik op.
ANNABEL
Is mijn dochter hier? Waarom gaan jullie niet
naar binnen?

BOUWMAN
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Laat hem zijn werk doen! Laat hem met rust!
FIEN
Houdt u afstand mevrouw.

SYLVESTER
Iedereen blijft op afstand. Wij gaan nu naar
binnen. Hij heeft mogelijk een handlanger
binnen.

Engelbert verschijnt op het balkon van zijn huis.
ENGELBERT
Ik heb een mededeling! Een mededeling voor de
Beweging van de Engel.
Jullie hebben gelijk. Alle mensen die verdwenen
zijn, zijn meegenomen door de Engel!

Scène 39
In de kelder. Engelbert komt binnen, met een
pistool.

CATOOTJE
We wisten het! Ger, hoor je dat! Het is echt
waar!

JADE
Wat ga je doen? Leg dat pistool weg, Jack.

SYLVESTER
En waar zijn die mensen dan nu?

ENGELBERT
Ik weet niet of ik jullie nog langer kan
beschermen.

ENGELBERT
Ze zijn veilig. Maar ze worden bedreigd. Want
de politiemensen die hier op de stoep staan, die
willen ze overleveren aan de Engel der Wrake!

JADE
Dat hoeft ook niet, Jack. We redden het wel.
MIRAYA
Bert hoe ziek kun je zijn? Bescherm je mensen
door ze op te sluiten?

GERBRAND
Kent u de Beschermengel?
ENGELBERT
Ik ken hem heel goed. Hij is vlakbij. Hij
beschermt de uitverkorenen tegen het lot. Maar
ik roep u op: houd de politie tegen. Als de politie
ze meeneemt, worden ze overgeleverd! Dan zijn
ze niet langer veilig! Help de Beschermengel om
de uitverkorenen te beschermen!

IJSBRAND
If you love somebody, set them free…
ENGELBERT
Jij snapt niet welk gevaar deze mensen lopen
daarbuiten. Er is iets of iemand dat ze alsnog
dood wil hebben.

ANNABEL
Geef mijn dochter terug, schoft!

MIRAYA
Is het wel eens bij je opgekomen dat dat wat
met Vanessa gebeurd is, dat dat éénmalig was?
Eénmalige domme pech? Het blinde lot? Dat er
helemaal geen patroon is?

FIEN
(tegen de Beweging) Blijft u op afstand. Laat u
niet misleiden, dit is een gevaarlijke gek.

ENGELBERT
Hou je mond, Miraya. Jij snapt het niet. Jij hebt
het nooit gesnapt. Jij kunt ook niet mee.

FREULE
Nee, dat is geen gek, jullie zijn hier de gekken!
Zien jullie de goedheid niet die van hem
afstraalt?

MIRAYA

CATOOTJE
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Wat wil je met me doen dan? Wil je je eigen
vrouw neerschieten?

Engelbert zit tegenover IJsbrand, het pistool in
de hand. Hij zet het pistool tegen zijn eigen
slaap.

JADE
Er wordt helemaal niemand neergeschoten. Jack
legt nu zijn pistool weg.

ENGELBERT
Ik durf het niet. Wil jij het doen?

AAFJE
Ik vind dat ook een eng ding. Je bent een Engel,
je hebt toch geen pistool nodig?

Hij maakt IJsbrand los en reikt hem het pistool
aan en daarnaast een briefje.
ENGELBERT
Het adres. Die negenentwintig anderen…

ENGELBERT laadt door
Als ik jullie nu dood, neem ik nog steeds wraak
op het lot. Dan heeft het jullie niet te pakken
gekregen. Dan gebeurt het op mijn moment.

IJSBRAND
Er wordt niet meer geschoten. We lopen heel
rustig naar de deur.

JADE
Jack, snap je het niet? Dan ben je juist het
instrument van het lot! Dat waar je alles voor
gedaan hebt om dat te voorkomen, dat laat je
dan zelf gebeuren. Jack! Jack, hou je van me?

ENGELBERT
Nee! Jij zult mij neerschieten!
Engelbert stort zich op IJsbrand, probeert hem te
wurgen, probeert het pistool te pakken. Als ze
heel dicht tegen elkaar aan zitten gaat het
pistool af. Engelbert valt levenloos neer.
IJsbrand staat met het pistool in zijn hand tussen
vier lichamen als Fien en Sylvester
binnenstormen.

IJSBRAND
Ellendige worm, Helena van Troje vraagt je wat!
Geef antwoord, man! Zeg wat! Laat die piemel
die je in je hand hebt los, wat doet die daar,
kleine zwarte penis, wat doe je daarmee, slak,
holtedier, slijmprik…

SYLVESTER
IJsbrand? Leg dat pistool neer.

ENGELBERT
Ik kan het niet verdragen.

IJSBRAND
Dat briefje… Shit, waar is dat briefje…

Hij schiet eerst Miraya neer. Dan richt hij op
IJsbrand. Maar als hij schiet gooit Jade zich
ervoor en hij raakt dus Jade. IJsbrand lijkt op
slag nuchter.

E I N D E

IJSBRAND
Jade! Wat heb je gedaan man? Jade!
Aafje werpt zich op Engelbert.
AAFJE
Jij bent geen engel! Jij bent een monster!
In de worsteling gaat het pistool af en wordt
Aafje dodelijk geraakt.
Stilte.
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