TUIGDORP
Zo gaan die dingen
© Jannemieke Caspers
Deze tekst is tot stand gekomen met steun van het Lira fonds.

Dit is een herschreven versie van de tekst die in 2013 op locatie is gespeeld in het Maximapark te Leidsche
Rijn (Utrecht), in programmering van Theater Kikker.
Gezelschap: Tg Monter, regie: Sacha Janatti.
Spel: Anna Hermanns (Santhi), Najih el Morabit (Mo) en Gabby Bakker (Els).

Een park of groenstrook aan de rand van de stad.
Er staan drie containers en een rood Canta autootje.
Het publiek wordt opgedeeld in drie groepen en maakt drie keer dezelfde 20 minuten mee - vanuit drie
verschillende perspectieven.
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Nr 1 Santhi Nr 2 ELS
& Jelle

Nr 3 MO

Als het publiek de
wooncontainer binnenkomt, is er
niemand. Een radiootje staat
aan. Buiten hoor je Santhi ‘Jelle’
roepen.
Als iedereen al zit, komt Santhi
binnen.

De container van Els. Ze friemelt de
hele tijd met een brief in haar
handen. Af en toe houdt ze hem
tegen een lamp, om te kijken of ze er
iets doorheen kan zien.
De kleine ruimte is tot de nok toe
volgestopt met spullen. Vandaag is
sterfdag van haar zoon. Er staat
ergens een plastic lichtje.

De container van Mo. Een grote tv,
geluidsboxen, game controllers,
vishengels.
Als ‘t publiek binnenkomt,
moffelen de jongens van alles weg,
en hebben ze net nog een teug
lachgas naar binnen gezogen.
Mo duikt in zijn telefoon. Jelle
hangt wat bij hem rond.

ELS
Ja. Zo gaan die dingen
Zo gaat dat.
Op het ene moment ben je daar - en
dan zit je ineens hier.
Ja.
Ik heb COPD hè... longemfyseem.
Dat is heel erg hoor. 't Is hier
helemaal stuk van binnen. Twee
uitgelebberde ballonnen zonder rek.
Gaat nooit meer over. Zo gaan die
dingen.
"Meer bewegen" zegt ie.
Ben vanochtend bij de arts geweest.
Ja.
't Lijkt toch alsof ie me niet gelooft.
Hij kijkt altijd zo net over me heen.
Ik had koekjes moeten halen.
Stom van mij.
Ze hadden nog gezegd; ze komen
langs. Kans om je van je goede kant
te laten zien. Goede kant. Hier
(draait zich om) - dit is mijn goede
kant! Hahaha.
Nee hoor. Van binnen bedoelen ze
natuurlijk.
Dat weet ik ook wel.
Jij had wel een koekje gewild.
Zo'n mooie meid als jij, hm?
Leuke broek heb jij aan. Mooie
kleur.
Ja.
Ik was onderweg naar de winkel,
maar toen zag ik ze al… Van die
pubers. Stuk of vijf.

Jelle
Waarom moet Steve Wonder altijd
lachen?
Omdat hij niet door heeft dat hij
een neger is.
Wat is het verschil tussen een Jood
en een pizza? - Een pizza schreeuw
niet als je hem de oven in duwt.
Wat is de overeenkomst tussen
een homo en kanarie? - Allebei
hebben ze zaad in hun bek en
stront op hun stok!
Waarom is een aspirientje wit?
- Zwarten werken niet
Wat is het verschil tussen een Turk
en een trampoline? - Bij een
trampoline moet je je schoenen uit
doen

Santhi
JELLE!
Oh. Hallo.
Hai.
Sorry.
JELLE!
Ja. Euhm … heeft u Jelle gezien?
Jelle?
Jasmijn als het een meisje was
geweest.
Hebt u hem gezien?
God, was het maar een meisje
geweest!
Dunne jongen, 15, donker haar?
Nee? Niet gezien?
Zo groot ongeveer? Een beetje
holle ogen- …nee, sorry, dat mag
ik niet zeggen, geen holle ogen,
maar gewoon wat donker.
Alsof 'ie moe is. Met hier wat
diepte. Koala noem ik hem altijd.
Koala-oogjes. KoalaJelle.
KoalaLa.
Net was hij hier nog.
(Kijkt een vrouw in het publiek
aan en bevriest een moment)
Sorry. Sorry!
Ik dacht even dat u mijn moeder
was. Het had gekund.
Dezelfde blik als vijftien jaar
geleden. Ogen messcherp naar
mijn buik. Een meisje van 16, zo
op straat gezet, en nooit meer
naar omgekeken. Naar mij.

Mo stopt zijn telefoon weg
Mo Jelle, jelle, jelle, jelle. Zo kan ie
wel weer. Ik denk niet dat de
mensen gekomen zijn om dit soort
grappen aan te horen. Toch?
Neem het hem niet kwalijk. Hij is
nog jong.
Toch Jelle? Misschien moet je
gaan.
Jelle Nu? Dan ben ik er veel te
vroeg, toch?
Mo Naar buiten bedoel ik, Jelle.
Ga even honkballen ofzo.
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Nooit meer. Als grof vuil op 't
asfalt tot de gemeentedienst
kwam.
Een vuile vrouw. Ik zie het ze
denken.
Vuile mensen. Tuig.
Het zou wat zijn.
Dat mijn ouders besluiten omOm hier net als jullie En dat ze dan … Dat doe je niet
als moeder. Toch?
Veel kan gebeuren, ook al had je
't nooit verwacht, maar dat…
Naar je dochter gaan kijken in 't
ravijn vol afdankertjes terwijl je
haar zelf op de klif heb gezet en
dan zwaaien met die beleefde
grijns op je smoel.
Nee, ik kan dat niet.
Ik ben een moeder.
Wat ze ook van mij proberen te
maken, ik ben een moeder. Een
hele goeie.
Ik heb een huis, nee niet dit huis
hè, gewoon een van steen, ik
had een huis van steen, ik heb
een warm bed, mooie kleren,
een vent, ik werk, ik kook elke
avond, ook al loop ik op mijn
tandvlees door het grind, ik kook
elke avond warm en vers.
En dat kan niet iedereen van
zichzelf zeggen.
Iedereen hier die anders
beweert, krijgt met mijn vriend
te maken.
Die is marinier. Hij is op missie.
Ja.
U zal wel denken….
Ik wist het niet.
Echt niet.
Hij hing veel op straat, weinig
thuis. Ik ga voetballen, zei die
dan.
Maar als ik had geweten dat hij
z'n zakken vol stopte zonder te
betalen, had ik hem aan zijn
nekvel de keuken in gesleept.
Toen ze ons kwamen halen
noemde ze hem een

Toen heb ik het maar gelaten.
Dus geen koekjes. Sorry.
Vandaag is geen goeie dag.
Geen goeie dag.
(Hard kabaal: stokken tegen de
container door Jelle. Els kruipt onder
de tafel van angst.
Ze raakt in een hoestbui.)
Is het weg? Zijn ze weg?
Duivels. Verdomde duivels.
Dat zijn het.
Ik heb ze geschreven. Aangifte en
hoger beroep. Met verzoek om
herplaatsing. Dit is geen omgeving
voor mij.
Dat ziet toch iedereen?
En het maakt niet uit waar - overal is
hetzelfde geduvel. Ze hebben het
allemaal op mij gemunt.
Mijn vorige buurman jatte mijn
vuilniszakken uit mijn achtertuin om
ze expres een dag te vroeg aan de
straat te zetten, waardoor ik telkens
een boete van 60 euro kreeg!
Ja echt. Je gelooft het niet.
Nee natuurlijk niet. Niemand gelooft
mij.
Zo gaat dat.
Zo gaan die dingen.
't is geen goeie dag.
Leuke schoenen ook. Hebben we
dezelfde maat?
Nee hoor meisje. Ik zal je heus niet
vragen te ruilen. Tenzij jij dat wil.
Hahaha. Tenzij jij dat wil. Wil je dat?
Hahaha
Auw. Auw. Mijn rug.
Ik zit vast.
Kan iemand even helpen?
Ja?
Kun je even helpen?
(grijpt toeschouwer beet)
Haal me hier weg. Alsjeblieft, haal
me hier weg. Ik zal me gedragen, ik
zal netjes zijn, ik zal niet liegen, ik zal
niet stelen, ik zal niet doden, ik zal
iedereen eren, alsjeblieft - Onze

Hier. (Gooit hem een
honkbalknuppel toe)
Jelle gaat naar buiten. Hij rent om
de container van Els, en slaat
tegen de buitenkant. Flink Kabaal.
Mo Jonge jongens moeten hun
energie soms effe kwijt kunnen.
(tegen publiek) Hou jij van vissen?
Ik wel. Ik heb vissersbloed door
mijn aderen stromen. Zit in mijn
cultuur.
Ik heb het van mijn opa geleerd.
Bij ons vist iedereen. Vissen
betekent eten op tafel.
Jelle komt weer binnen.
Mo Bal vergeten?
Jelle Wat? Oh, ja… stom. Maakt
niet uit.
Ik heb toch geen bal gevoel.
Mo bal-gevoel?
Jelle ja, bal-gevoel. ik heb geen
gevoel voor ‘ballen’. Koor-ballen...
Mo Jelle!
Jelle Mag ik de sleutels?
Mo Dit is niet het juiste moment.
Jelle Kom. Gimme gimme. Ik moet
toch oefenen. Niet dat ie uitvalt
ofzo en ik daar stil kom te staan,
terwijl dieMo Rustig Sjaak. Rustig. Denk na.
Ik heb zo’n klein autootje. Van
mijn oom. Die is even op vakantie.
Nu wil Jelle graag met euhm.. een
Canta-race meedoen.
Jelle Ja. Zeker maar dat ik ga
winnen.
Mo Daar heb ik alle vertrouwen in.
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hardekernjongere.
15 jaar, en harde kern.
Hij bedreigde mensen, zeggen
ze. En hij heeft een man
geslagen. Hier, net onder zijn
schedelrand. Zeggen ze.
En ik zie ze wel. Die hangende
jongens in portiekjes. Op
scooters en auto's,
wegscheurend zonder
verlichting aan. Altijd met
energydrankjes in de hand. Een
spoor van zilveren blikjes,
lachgaspatronen, snoepzakken
en junkfoodverpakking,
gedumpt op straat, in
speeltuintjes, waar het ze
uitkomt. Spugend voor zich uit,
met altijd ’n kwaaie blik in hun
ogen.
Zo’n blik waarvan je weet dat ze
als kleine jochies kikkers
gevierendeeld hebben om te
kijken welk ledemaat het eerste
afscheurt.
Zo’n blik waarin je ziet dat er
geen ziel in schuilt die je raken
kan. Koud onverschillig.
Maar wie verwacht nou dat zijn
eigen zoon…
'harde kern jongere'
Ja en ik dacht nog - toen die
agent voor de deur stond - die
komt vast voor de buurman.
Hoe vaak ik wel niet geschreeuw
door de muren hoor…
Daar slaap je echt niet
doorheen.
Dat gegil boort zich weg dwars
door je merg.
Maar wat kan je eraan doen? ..
ja…
'k Denk dat meisjes veel liever
zijn. Van binnen. Hoe zeg je dat?
Meisjes beginnen geen
oorlogen. Meisjes zijn geen
pooiers. Meisjes trappen niet
een onbekende op straat kapot
omdat het een homo is.
Paar maanden terug – ik kom
net van de sportschool. Staat er

Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw
Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel
als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, zoals Sorry. Sorry.

Jelle heeft veel talenten. Ze
moeten alleen de kans krijgen om
te ‘ontplooien’. Zoals vissen. Heb
ik je geleerd, hè vriend?
Bijvoorbeeld dat je kleine vissen
nodig hebt, om een grote te
vangen. Hè Jelle?
Met een spiering vang je een -

't Is die spanning.
Ja ik heb COPD hè. Het is helemaal
stuk van binnen. En geen goeie dag.
…
Ik heb bezwaar aangetekend. In
hoger beroep.
Dat ze dit niet kunnen maken.
Kijk ik woon prima hier. 't is een
mooi huisje niet?
En ik voer elke dag alle duiven, en
eendjes en weet ik het wat - gewoon
hier in mijn achtertuin. Ik haal al het
oude brood uit de containers van de
supermarkt, als het donker is, en
geef alle beestjes te eten! 't Is ook
lekker rustig hier. Tot zover prima.
Maar dat ik naast die geschifte klote
Marokkaan van hiernaast moet
wonen?! Die jongens moeten ze
afvoeren, opsluiten en nooit meer
vrij laten. Dat heb ik ze geschreven.

Jelle Kabeljauw.

Sorry.
U komt hier natuurlijk niet om al
mijn problemen aan te horen. U
komt hier- … waarom komt u
eigenlijk hier? … om te kijken.
Ja, jij kwam een koekje halen. Haha.
Kom jij even bedrogen uit! Ze
stonden daar - stuk of vijf - toen heb
ik het maar gelaten.
Oh ja. U komt om mij van mijn
goede kant te laten zien. Want dat
heeft u nodig. Ja.
Nou vertrouwen in de mens gaat u
hier echt niet vinden hoor.
"We zijn allemaal zondaars."
Dat zeiden die - die nonnen vroeger
altijd al. Van 't internaat. "We zijn
allemaal zondaars."
Met zo'n stempel op je kop, probeer
dan maar eens het tegendeel te

Jelle …

Mo Ja, die vind je niet in de vijver
hiernaast.
Hou je aan de afspraken, oke.. Heb
je alle spullen?
Jelle Nou Mo Jelle gaat nachtvissen
vanavond. Dan is het stiller, bijten
ze beter.
Jelle Ja
Mo Hou je aan het tijdsschema,
hè.
Jelle Ja.
Mo En bij afwijkingen -

Mo inhalen.. ...terug trekken. Je
hebt maar één kans. Voor een
goede vangst moet je geduld
hebben.
Jelle Jaja, komt goed. Hij gaatMo Ze zwemmen meestal
dezelfde rondjes, niet.
Jelle Ja precies. Dat bedoel ik.
Mo Lekker man. Oke. Hier. (geeft
hem de Canta sleutels, met een
lachgaspatroontje erbij.)
Als het nou gaat regenen
vanavond, zit je lekker droog.
Jammer dat ik niet mee mag. (Laat
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naast een Audi, zo'n hele dure
Audi weet je wel, een huilende
man. Had hij net een pistool op
zijn kop gehad om zijn auto af te
staan. De twee overvallers
hadden alleen zijn dochtertje
achterin niet zien zitten. Na 100
meter zijn ze de auto weer
uitgestapt en zijn ze er vandoor
gegaan.
Een week later was de auto
alsnog weg. Zonder kind dit
keer. Gelukkig. Ja!
Denk maar niet dat die twee
overvallers meisjes waren…
Nou goed. Dit is het dus.
Dit is waar ik het mee moet
doen.
Iedereen kan toch begrijpen kan
dit totaal het verkeerde effect
gaat hebben op zo’n kind.
Ja, toen Jelle 5 was had hij een
Kauw.
Zo'n zwarte vogel weet u wel.
Die had hij gevonden in de
berm. Ziek, lamme vleugel. Hij
heeft hem helemaal zelf
verzorgd.
Zoveel vriendjes had hij niet.
Op een dag kwam hij terug met
zijn trui vol bloed.
Het hoopje stof stevig in zijn
armpjes gedrukt. Toen ik z’n trui
open vouwde lag Kauwtje daar.
Of wat er nog van over was.
Iemand had een rotje in Kauwtje
geduwd. Van achter zeg maar.
Jelle heeft weken niet gepraat.
Toen ik er achter kwam wie het
was, heb ik een rotje door zijn
brievenbus gedaan.
Ja dat was zo'n klote - Oh fuck!
Wacht even.
(loopt de container uit) JELLE!

bewijzen.
Hoe is het daar nu?
Alleen maar nette mensen?
…
Ik heb ze een brief geschreven. Op
de computer met 'Geachte' en de
hele rataplan.
En uitgerekend vandaag…
(Brief in de hand.)
Dunne brieven zijn nooit goed. Voor
"nee" heb je weinig ruimte
nodig."Verzoek afgewezen."
"Helaas." En klaar ben je.
Mijn leven bestaat uit dunne
brieven.
Zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
…
(Begint een sjekkie te draaien hoestend en al.
Als haar sjekkie af is, staart ze nog
even naar de enveloppe. Dan maakt
ze de brief open en leest.
Ze vouwt de brief weer netjes dicht
en stopt hem terug en legt hem op
tafel.)
…
Ik moet even weg.
(Els staat op en vertrekt. Het publiek
blijft alleen achter. De brief ligt op
tafel.
Er gebeurt verder niks, behalve dat
je de geluiden hoort van buiten.)

zijn enkel zien.)
Locatieverbod. GPS-tracking, 24/7
Jelle Ik maak wel een fotootje voor
je, vriend.
Mo Als je dat maar laat. Echt Jelle,
niet doen. Je weet nooit wie jouw
telefoon in handen krijgt. Sowieso
uitzetten dat ding. GPS, brengt de
vissen van koers. (Jelle maakt
aanstalte om te gaan)
Mo Oh, nog een ding Jelle - die
vent gister - Wat kwam hij doen?
Jelle Welke vent
Mo Die beheerder. Ik zag hem bij
jullie naar binnen gaan.
Jelle Oh die. Pis-testjes. Oh ja, en
hij vroeg m'n ma of zij ook - net als
die schimmeltrut - over-euhm…
last, of zij last heeft.
Mo Overlast?
Jelle Ja. Van jou.
Mo O? En?
Jelle Ja, daar kwam natuurlijk een
kotsbrij van woorden uit dat wijf.
Als haar één vraag stelt, krijgt er
tien antwoorden voor terug. Daar
ga ik niet naar luisteren. (Jelle
neemt een teug lachgas)
Mo Jochie, niet handig nu.
(knikkend richting publiek)
Jelle Hoezo?

Santhi vertrekt naar de
container van Mo.
Dan komt Els binnen schuifelen.
En misschien gaat een telefoon.

(Buiten komt Santhi aangelopen,
‘Jelle!’ roepend.
Als ze binnenkomt, grijpt Mo Jelle
om zijn nek om het lachgas weg te
moffelen, waardoor het lijkt alsof
hij hem in een wurggreep heeft.)

Els
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(Zoekend in de spullen van
Santhi. Ze graait in een tasje of
onder in een raar beeldje en vist
er wat geld uit, stopt het in haar
zak. Verder zoekt ze vooral
tussen brieven en papieren.)
Doe maar net of ik er niet ben
hoor.
Kijk maar door me heen. Ik doe
er toch niet toe.
Ja, negeren is het beste wat je in
zo'n geval kunt doen.
Zo over mij heen kijken. Zo net
over me heen.
Ja zo gaat dat.
Als jullie mij negeren ben ik hier
nooit geweest.
Ik met mijn COPD.
Want dat heb ik.
Ja dat is erg hoor. Kom je nooit
meer vanaf.
Die vuile sloerie.
En maar doen alsof ze heilig is.
Ha! Hier. ‘Proces verbaal voor
het vernielen van een politie
auto.’
Ja die Jelle is geen lieverdje. Dat
zie je van een kilometer afstand.
"Ik wist het niet" zegt ze
constant. "Ik wist het niet".
Waar hebben we dat vaker
gehoord.
En dan?
Valt er haar dan niks te
verwijten?
Vuile sloerie.
Altijd maar dreigen met die
marinier van haar.
Axel ofzoiets.
Als je het mij vraagt bestaat ie
niet.
Als je het mij vraagt verzint ze
hem waar je bij staat.
Ja, zo gaan die dingen.

Maar wie hoor je als je opneemt?

Santhi Wat is hier aan de hand?
Mo Even knuffelen.

(Ik hou je in de gaten. Teringwijf. Als
je nog een keer ook maar in de buurt
durft te komen van mijn zus, dan
schop ik je hoofd van je romp. Zo
lang jij niet vast zit of ligt, hou ik je
in de gaten. Met je geschifte kutkop.
Ik waarschuw je. Ik weet je te
vinden. Ik sluit die slang van je zo
aan op 'n monoxide tank. Kijken of je
dan nog zo goed om je heen kunt
slaan.)

Santhi Jelle hier komen!
- Jij blijft met je poten van hem af!
Gaat het? Heeft hij je pijn gedaan?
Nou?
Wat doe je dan ook hier!
- Vuile klootzak! Gore terlinglijer.
Ik pak jou nog wel.
Wacht maar. Tot Alex dit hoort.
Alex is - marinier
Mo - (praat mee met Santhi) "..Marinier en als hij terug komt van
Missie trapt ie je helemaal in
elkaar!"
Santhi Ja! Precies. (Jelle lacht)
Mo Als hij terug komt van Missie
Santhi Oh hij komt terug. Zeker
wel.
Helemaal als hij hoort dat jij Jelle
onder druk zet.

Misschien gaat de telefoon zo nog
een keer…

Mo Ik leer hem vissen. Wees blij.
Hij heeft geen vader die dat met
hem doet.
Santhi Dat jij zo'n jonge jongen je
zaakjes laat oplossen. Jelle, wat is
hier grappig?
Mo Luister dame. Ik weet niet
waar jij het over hebt, maar ik doe
niks.
Santhi Vuile kanker mongool.
Mo Wat zeg je?
Santhi Ja. Nu kun je niks hè. Met
zoveel getuigen voor je neus.
Tyfusleijer. Kom Jelle. We gaan.

Stiekem meldingen maken. Over
mij.
Wat denkt ze wel. Wat denkt ze
godverdomme wel.
Niet eerst even aanbellen hè?

Mo Dag Jelle! 21:05. Doe de
groetjes aan je vriend.
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We zitten hier nu een maand. En
ik zie haar alleen bij toeval op
straat. "Hallo" zegt ze dan
schuchter uit haar nek. En dan
verdwijnt ze zo snel mogelijk
naar binnen.
Negeren en wel 20 meldingen
maken.
Nou we zullen eens zien hoe
heilig haar boontje is! Kijk.
Kijk eens aan. (Heeft een
dagboekje te pakken) Kijken of
de pot zwarter ziet dan de ketel.

Santhi Teringlijer. Vuile teringlijer.
Dat is het. Jelle Kom. Gaat het?
Kom.
En nog een keer

Mo Dank voor je bezoek Santhi.
Volgende keer bij jou!
(Santhi vertrekt. Mo gaat voetbal
kijken.)

(Santhi komt binnen met Jelle)

Mo
a-sociaal, onmaatschappelijk, tuig,
pauper, tokkie, zwaksociaal,
ontoelaatbaar, onaanraakbaar
kansarm, hopeloos, onverbeterlijk
moeilijk plaatsbaar, overlastpleger
veelpleger, uitschot, outcast,
lastpak
sociaal kwetsbaar, crimineel,
probleemgeval, probleemgeval,
chronisch probleemgeval

Santhi
Je moet dat niet willen, Jelle.
Jongens als hij (Tegen Els) Wat doe jij hier?

"Zo gaat dat niet Mo. Zo gaat het
echt niet."
Wat weet jij ervan…. Zo gaat het
wel!

Pokkewijf.
Niets zien en wel klagen.
Kijk maar door me heen hoor
dame.
Kijk maar door me heen.
(bladert door boekje) we zullen
eens effe zien hoe -

Els Niks. Doe maar alsof ik er
niet ben.
Let op: De man zegt: "Ik vraag het
je één keer: ga mijn huis uit."
"Dat is geen vraag." - zeg ik.
- "Als je over 3 tellen niet weg
bent, schiet ik je ballen eraf." Zegt
die man..
"Het was een bevel en dit is een
dreigement." - zeg ik
- 3, 2, 1 PANG
Dat ik was binnengelaten door zijn
eigen zoon, weigerden iedereen te
geloven.
Zelfverdediging noemden ze het.
Een kogel dwars door mijn
knieschijf.

Santhi Ik zie je toch!
Els Nou da's dan ook voor het
eerst.
Santhi Wat is dit?
Els Meisje maak je niet druk. Ik
ben het maar. Ik was op zoek
naar Moezel. Je weet wel. Dat
kleine katje wat altijd aan komt
lopen. Je deur stond open en ik
dacht; voor je het weet sluipt
Moezeltje naar binnen en plast
zo op de mooie sjaaltjes van
Santhi.

Gerechtigheid is er niet voor deze
categorie. De waarheid is wat de
anderen ervan maken.
Dat is wél hoe dat gaat.

Santhi En?
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Els En wat…

En ook al zeg je niks: achter elk
zwijgend hoofd hangt een
gigantisch spandoek: Jij deugt niet.

Santhi Heb je hem gevonden?
Els Wie
Santhi Moezel
Els Nee.
Ik moet gaan, ik heb bezoek.
Dag Jelle. (Els weg)
Santhi
Hij zat bij Mo.
Precies wat ik dacht.
Zeg es 'hallo' Jelle.
Heeft Mo je tong afgesneden
ofzo… haha.
Zeg eens wat.
Nee toch?!
Het zal toch niet..
(Jelle laat zijn tong zien.)
Oh gelukkig!
Jelle gaat achter in een hoek
zitten.
Santhi
Nou ja.
Pubers. Dan krijg je dat.
Baard in de keel enzo.
‘Hallo’ (met overslaande stem)
klinkt niet sexy, toch Jelle? Toch
Jelle? He Koala? He Koalala?
Ik liep laatst in de supermarkt.
Valt er ineens zo'n grote pot
pindakaas voor mijn neus. Pats!
Overal stukjes glas. Jongens een
rij ernaast gooide dat voor de lol
over de schappen heen.
Niemand die iets zegt. Ook de
manager niet. Maar 1 seconde
later en ik had met een gat in
mijn kop in het ziekenhuis
gelegen. En daarvan zitten er 10
in zijn klas. Ik bedoel maar te
zeggen...
Ze weren ze tegenwoordig met
Mosquito - zag ik op tv. Een
superhoge pieptoon, waar je

(Els komt weer binnen. Ze zoekt een
geschikte plek om het dagboekje van
Santhi te verstoppen. Muziek klinkt
uit de container van Mo.)
Els
Hoor je dat?
Dat is dus Mo.
Mijn buurman.
Ik hou meer van Rock&Roll,
persoonlijk. Ja én klassiek.
Ik ging vroeger nog wel dansen. Ja
echt. Op zaterdagmiddag.
Zo.
Dan plakten ik mijn haren de avond
van te voren op mijn wangen met
plakband vast, om de krul mooi te
houden.
Ja ja. Zo ging dat.
't stopt zo.
Wacht…
Nu. (Muziek is uit)
Zie je wel?
Dan gaat het zo weer verder.
Zeven tellen.
En dan gaat ie weer. Aan. (Muziek
aan)
Ik kom er niet achter waarom.
'k heb met mijn wang tegen de
wand geplakt staan luisteren, maar
ik weet het niet.
(Muziek is uit)
Hoor - uit.
Zo gaat dat. Ja.
Elke dag. Drie keer uit en aan. Elke
ochtend. En elke nacht.
Hij slaat nooit over.
Nu. (Muziek aan)
'k Heb het wel eens aan Jelle
gevraagd. Die jongen van Santhi aan de andere kant.
Je weet wel. Van die ordinaire meid.
"Vraag het hem zelf" zegt ie.
Zo gaan die dingen.
(Muziek is uit)

(Begint te gamen. Zet het geluid
extra hard. In de Game zitten er
stille(re) momenten van 7 tellen
(voor of na een gevecht oid).)

(Game-muziek pauze - 7 tellen)
Mo Van mij hoeven jullie niet te
blijven hoor
(Game muziek weer aan.)
Mo Het verandert toch niks. Die
illusie ben ik al lang kwijt.
(Game-muziek pauze)
Mo Of zullen we nog een rondje
veelgestelde vragen doen?

(Game-muziek aan.)
Mo F-A-Q; FAQ, oh fuck! (hij
verliest het spel)

(GAME OVER in beeld - Muziek uit)
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onrustig en misselijk van wordt.
En dan gaan ze weg. Niemand
durft 't blijkbaar meer gewoon
te vragen. Ik ook niet hoor. Je
weet niet zeker wat ze bij zich
dragen.
Met een mes tussen je ribben,
houdt de beleefdheid op. Niet?
Nou goed.
….
Ik mocht het niet verven.
Mooi wit was mooi geweest.
Of ’n leuk behangetje.
Het is maar tijdelijk.
…
’s Nachts slaap ik niet. Door de
vreemde geluiden. Ja hier is toch
anders dan in een gewone wijk.
Ik zette vroeger altijd een
radiootje aan op de gang. Vanaf
de eerste nacht dat ik alleen
moest slapen.
Hier heb ik alleen geen gang. Is
toch anders.
Maar goed. Het is maar tijdelijk,
he.
…
Gamen kan ie nu wel. Of niet
Jelle! Gamen. De hele nacht
door en zo hard als hij wil. Niet
dat ie dat mag van mij hoor.
Zeker niet. Maar als het gebeurt
- … die vrienden zijn vaak niet te
houden. Dan kan ik wel stil zijn,
maar ik wat mijn bezoek doet...
Een voordeel - er zijn geen
deuren meer die kapot kunnen.
Hahaha.
‘t Is fijn weer es wat normale
mensen over de vloer te
hebben.
Ik werk achter de balie.
In de sportschool.
Maar nu we hier zitten heb ik
me maar ziek gemeld. Want zo
voelt dat wel eigenlijk.
Ja. Gek genoeg lijkt het net of
we besmettelijk ziek zijn en even

Als je 't mij vraagt is het een duivels
ritueel.
Als je 't mij vraagt is het voodoo.
Zeven dagen, zeven kleuren, zeven
vette en magere jaren…
Als je 't mij vraagt brengt ie offers
En ik wil niet weten wat, maar ik zie
hem op zijn hurken in het gras met
zijn vingers in de aarde…
Ik denk dat hij met 'n bezweet naakt
lijf een of andere dans doet, op zijn
wangen kauwend, ogen wit, zo
weggedraaid - en dat hij in die drie
keer 7 tellen dieren offert.
Eenden. Of duiven. Of een lief klein
muisje. Als het maar leeft. Heus.
Zo gaan die dingen. Zo gaat dat. Ja.
Ik heb een keer een documentaire
gezien waarbij ze levende ratten
hun kop afbeten. Dat was een
Afrikaanse stam. Ben dol op
documentaires. Jij ook? Je ziet er
slim uit. Je hebt vast gestudeerd.
En wat studeerde je dan als ik
vragen mag?
- Oh leuk. Misschien kun jij me wel
eens komen helpen.
Want zij (over de buren) hebben niet
gestudeerd hoor. Nee zeker niet.
Ik vraag me af of ze überhaupt de
lagere school hebben afgemaakt.
Zij - die meid - is zwanger en al op
haar 14e het ouderlijk huis uit
geschopt. Mooi geen onbevlekte
ontvangenis hoor.
Mooi geen heilige maagd Maria.
En hij - die buitenlander - is
zwakbegaafd denk ik zo.
Ik krijg uitslag van domme mensen.
Ja dat is echt.
Mijn hele huid is totaal van slag.
Vooral op de natte plekken.
Ja zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
"Ze is gek" zeggen ze.

FAQ 1-Waar kom je vandaan?
Wat wil je weten. Waar ik ben
geboren, waar ik heb gewoond, of
welke nationaliteiten mijn ouders
hebben…
FAQ 2- Hoe ben je hier terecht
gekomen?
Nou, heel simpel, een vent zegt:
"Dit is jouw huis."
Mijn antwoord:
- Maar ik had al een huis, en daar
woonde ik prima.
Hij: “Gemaakt van sterk, stootvast
materiaal.
Brandveilig en geluidsisolerend.”
- Heel knap, maar nee dank je.
“De regels: Geen huisdieren, geen
drugs, geen oude vrienden op
bezoek, geen harde muziek, niet
schelden, geen alcohol, geen
rotzooi in de omgeving. Het huis
houd je schoon, het gras maaien
wij.”
- Ik zei: ’nee dank je’. Ik hoef deze
bunker niet.
“Je moet. Rechterlijk bevel. Het is
dit of de gevangenis.
Bij geluidsoverlast volgt een
waarschuwing. Bij een 2e keer
volgt een gele kaart. Bij een 3e
keer? Een rode kaart. De rode
kaart betekent: inboedel kwijt.”
- En wie bepaald wanneer iets te
hard staat?
“De decibelmeter.
Je krijgt de volgende trainingen
aangeboden: ‘sociale
vaardigheden’, ‘het effect van
verdovende middelen’,
‘solliciteren kun je leren’ en
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in Karantine gezet zijn.

Als ik kom melden wat hij hiernaast
uitvreet.
Is wel lastig hoor. Met die
Ze geloven me niet. Nee.
schuldsanering erbij.
Niemand gelooft mij ooit.
Ja ik wist 't niet.
Daar heb ik altijd al last van gehad.
Liggen er rekeningen van 500
Toen mijn vliezen braken heb ik mijn
euro op de mat. Voor zijn
vruchtwater opgevangen in een vaas
mobiele telefoon. Per maand,
als bewijs dat 't begonnen was.
he!
Zodat de dokter me niet naar huis
Ik heb nu een huishoudpotje wat kon sturen. Ja, de vaas stond 't
net gaat.
dichtste bij. Zo gaan die dingen. Met
57 per week.
die vaas in zijn hand kon hij moeilijk
Net niet eigenlijk, maar goed.
ontkennen. Zo keek 'ie, (verwijst
naar zijn blik) net over me heen.
Maar soms krijg ik wat
Als ik dat water niet opgevangen
opgestuurd. Van mijn vriend. Die had, was mijn zoon gewoon in de
is Marinier. Kijk.
keuken geboren.
(Loopt naar haar geheime
Zo pats, met z’n weke schedeltje op
geldplekje toe – en komt tot de
de tegels.
ontdekking dat er geld mist).
Achteraf gezien wellicht beter
geweest. Misschien dat ie dan wat
Jelle.
vrolijker door het leven ging.
Wat Ik heb hem gevonden aan de balk.
Jelle - heb jij hier weer aan
Op zolder.
gezeten?
Ja. Zo gaan die dingen.
Jelle, ik vraag je wat. Kijk me aan Zo gaat dat.
als ik tegen je praat. Heb jij hier
weer aan gezeten?
Horen jullie bij elkaar?
Waar is het… Haal je zakken
leeg.
Jullie zouden familie kunnen zijn. Ja.
Godverdomme, teringjoch. Dat
Ja echt.
geld is van mij.
Jij maakt alles kapot.
(doelend op het plastic lichtje)
Ik ben al de helft kwijt om jouw
Ik mag geen echte kaarsjes meer.
schuld af te betalen, hoor je.
Wat moet ik nou…
Het is zijn dag.
Zeg het maar. Wat moet ik nou? Geen goeie dag.
Dit komt allemaal door jou.
Verkeerde dag.
Wat moet Alex wel niet denken. Verdomde dag.
Als hij straks thuis komt.. en we
Elk jaar hoop je dat die klote dag
zijn er niet. Denk je dat hij dan
overgeslagen wordt, maar die
nog bij ons blijft? Wat denk je…
verdomde ochtend blijft op komen.
Wat denk je Jelle!
Dus dan steek ik maar weer een
Ik heb altijd geprobeerd
kaarsje aan.
niemand tot last te zijn!
Nu moet ie het hiermee doen.
Niemand.
Als ie het merkt tenminste.
Ik heb maar weinig gevraagd.
Wie zal het zeggen…
En elke keer dat er weer gefuck
op mijn pad kwam, heb ik mijn
Ik heb speciaal alles gepoetst. Voor
rug gerecht. Maar jij breekt me
jullie.
Jelle. Jij breekt me dwars
Sommigen van ons - van de mensen

‘plannen en budgetteren’.”
- Ik heb geen tijd voor trainingen..
“Deelname is verplicht.”
- Ik zei: Ik heb geen tijd.
“Wat moet je doen dan? Je hebt
geen werk, je hebt geen familie, je
hebt niks…”
Hij bladert door zijn papieren,
trekt zijn broek op onder zijn te
dikke buik.
Zijn oogwit is troebel, zijn huid
roodverbrand alsof hij net terug is
uit het Hollandse All-inclusive
resort aan de Middellandse zee
waar hij elke dag zich zo vol
mogelijk heeft gepropt met
broodjes kroket en Haagse bal.
“Je hebt niks”
Spandoek: Je bent niks.
Ranzig varken, lik je eigen reet.
Gewoon laten vallen. Niet
aannemen, niet ombuigen, niet
eten, niet verteren...
- "Ik ben uitvinder." Zeg ik.
FAQ 3. Neehee, hoe ben je hier
echt terecht gekomen? Je zit hier
toch niet voor niks?
Ik zal je een verhaaltje vertellen.
Ik kwam een keer in de winter, het
had echt heel erg gevroren, -6, uit
voetbaltraining..
“Voetbaltraining in de winter?”
Ja, voetbaltraining in de winter ja.
“Welke club?”
Weet ik veel! Daar gaat het niet
om.
Op weg naar huis zag ik zulke
goudvissen vastgevroren in een of
andere vijver in een of andere
tuin, bij een of ander groot wit
huis, in een of andere wijk, daar.
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doormidden, met die ziekelijke
pokke grijns op je kop. Wat dat
betreft lijk je precies op je oma.
Wil je liever bij die Mo wonen?
Die geflipte crimineel?
Zeg het maar hoor.
Nou? Nee natuurlijk zeg je niks.
Waarom zou je.
(naar publiek) Sorry hoor.
(Tegen Jelle) Bedankt Jelle.
(naar publiek) Sorry. Dit was niet
de bedoeling.
Soms glipt hij zo door mijn
vingers heen.
Als los zand.
Maar dan is het mijn eigen
bloed.
'k was zelf nog maar een kind,
eigenlijk.
En van de ene op de andere dag
hield alles op.
(Knikkend met hoofd richting
Jelle) Ik moest het weg laten
halen. Maar ik kon het niet.
Ik heb net zo lang mijn mond
gehouden, tot ik mijn jas niet
meer dicht kreeg.
Als dan de deur voor je neus
wordt dichtgegooid…
De sloten worden veranderd…
ja… dan houdt het wel een
beetje op.
Dus.
…
…
…
Sorry, ik voel me niet helemaal
goed.
(Begint vijf tellen door haar
linkerneusgat in te ademen, en
vijf tellen door het
rechterneusgat weer uit. Ze doet
diverse adem &
ontspanningsoefeningen tegen
hyperventilatie)
…
Soms lijkt het net alsof ik niet
helemaal in mijn lichaam zit. Van
die hele lichte armen, beetje
misselijk… alsof ik zo om kan

die hier geplaatst zijn - sommigen
van ons worden op les gezet.
Budgettering en hygiëne. Hoe je met
je geld uitkomt, hoe je je kleren
moet wassen en jezelf.
Ja. Zo gaat dat.
Maar ik ga niet. Ik heb COPD.
Longemfyseem. Stof verstopt.
Ja, dat leer je wel op het internaat.
620 tegels. Zoveel lagen er op de
vloer.
620 tegels.
Op je knieën en schrobben. Zwarte
rokken slaan in je gezicht. Tot je
geen nagels meer had.
Tot je geen nagels meer had.
Ja. Zo gaat dat.

Ik heb mijn mes gepakt en een
stuk ijs uitgehakt. Met vis en al.
Hup, brok ijs in mijn sporttas, en
dan zie ik een vrouw met rood
haar achter het raam staan. In dat
witte huis, bij die tuin met die
vijver.
Haar ogen groot, schreeuwend in
de telefoon aan haar oor.
Spandoek: jij bent een gevaarlijke
gek!
Ik ben gewoon weggefietst, naar
huis.
Thuis heb ik dat ijs in de pan
gedaan, het vuur aan en wachten.
En wat denk je?
Wat gebeurde er toen dat ijs
smolt?
Die goudvissen begonnen gewoon
weer te zwemmen.
Door mij leefden ze weer verder..

Masja, Merel, Miesje, Kaatje, Karel,
Karel 2, Koetje, Caesar, Ajax,
Mevrouw Dullarien, Willem, Wilma,
Rooie, Roetje, Rifka, Zagarias, Dadel,
Daffy, Douwe, Douwe-Bob,
Vriezinga, Lombardije, Sierra, Grijsje, Maar terwijl ik naar dat water kijk,
Roza, Pers, kale en Cycla. Die heeft
blijft die blik van die vrouw aan me
een oog.
kleven.
En toen begon het water te koken,
Zo heetten ze.
een experiment. Kijken of die
Ze moesten weg.
vissen er uit springen. Dus niet.
Allemaal.
En eenmaal gekookt.. zijn ze
Klachten over stank. Dus de
dooier dan dood.
mannetjes werden gecastreerd,
…
maar het had geen einde.
's Avonds ben ik terug gegaan om
Eerst kwamen ze aan de deur.
ze weer in die vijver te gooien. Dan
De buren, en toen instanties.
kan dat piswijf me niet
Ik hield me schuil. Gewoon er net
beschuldigen van diefstal, dacht ik
overheen kijken.
nog.
Toen een brief. Nog een brief.
Komt er zo'n gozer naar mij toe.
Ze leggen op alle slakken zout.
Een gladde bral-aap. Blank, dure
Telefoontjes af en aan. Stekker eruit kleding, babyvet op zijn kop. Echt
en weer een bezoek.
zo’n typische studentenbal.
Tot er een busje voor de deur stond.
Zo gaan die dingen.
"Ben jij die gast die mijn moeder in
Teveel onkruid in de tuin.
de tuin zag?"
Teveel spullen in de berging. Zo gaat
dat.
- Misschien
Ze waren gek op de kabouters. De
poezen. Echt verknocht. Daarom
ben ik ze gaan verzamelen.

"Je krijgt 50 euro als je met mij
mee naar binnen gaat."

11

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 18 januari 2022

vallen. Kent u dat?
…
Hyperventilatie zegt de huisarts.
Vroeger rende ik nog wel de trap
op en neer. Dat hielp eigenlijk
het beste. Op en neer, net zo
lang tot de buren kwaad op de
stoep stonden. Maar hier heb ik
geen trap. Dus ja…
Ach ja. Dit is maar tijdelijk.
Waar hadden we het over.
Jelle…
Kijk hoe groot hij is geworden!
En gezond.
Hij heeft altijd genoeg te eten
gehad. Toch Jelle?
Altijd is de koelkast vol.
En daar gaat wat doorheen
hoor!
'Mam , ik wil op voetbal' - hij
gaat op voetbal
'Mam, ik wil op kickboxen' - hij
gaat op kickboxen
Ik geef hem alles wat ik heb.
Die jongen krijgt niks te kort.
…
't is fijn om weer even iemand te
hebben om mee te praten. Dat
vind ik echt.
Uit Jelle komt niet zoveel meer
tegenwoordig.
…
Het is een puber hè. Alle pubers
zijn autistisch toch.
Groeit ie nog wel over heen.
…
Ja ik snap het wel. Kijk Jelle Ehm. Kijk. Jelle die - Hij..
Ja toen ik..
(drukt haar handen tegen Jelle
zijn oren)
Hij mist zijn vader. Hij is niet van
Alex.
Neenee. Een kind van Alex zou
toch beter gelukt zijn.
Hij is van een van de jongens van
de snackbar met de allermooiste ogen en de aller-snelste
scooter en het aller-leegste

Ik heb er een tuinhuis bij moeten
bouwen om ze allemaal een plekje
te geven.
Dit is de enige die ik mee mocht
nemen.
Mooi hè?

- En dan?
"Gewoon de kamer in lopen, en als
ze je ziet, ren je heel hard weg."
- 200
"100"

Ik heb er nog eentje, van zo groot
(Even groot als zijzelf) maar die kan
ik niet tillen.
Ja zo gaat dat.
Zo gaan die dingen.
(Op haar knieën voor het nepkaarsje.)

- Waarom?
"Doe je het, of doe je het niet. Er
kan je niks gebeuren. Beloofd."
- Waarom?
"Omdat die trut het verdient."

Dag jongen…
Hier is je moeder.
Weer een jaar verder, maar ik ben
er nog.
Ik hoop dat je broertje aan je denkt.
En via jou misschien ook even aan
mij.
Hij wil me nog steeds niet zien.
Dunne brieven jongen.
Je moeders leven.
Ik heb bezoek vandaag, dus ik moet
het kort houden.
Heel huis vol. Zoveel heb ik er nog
nooit ontvangen.
Ik moet me van mijn goeie kant
laten zien.
't Verzoek is weer afgewezen.
't Was fijn geweest als iemand me
had kunnen helpen.
Iemand zoals jij, die gestudeerd had.
Maar ja. Jij moest je zo nodigIk zie je nog hangen, jongen.
Ik zie je nog hangen.
Sorry. Ik krijg het soms stik
benauwd.
COPD hè. COPD.

Misschien weigerde ze zijn studie
te betalen
of wilde ze zijn onderbroeken niet
strijken
ik weet niet wat zijn probleem
was, maar haar oordeel stond al
lang vast. Dus waarom niet
inkoppen wat toch al besloten
was?
Ik loop de gang in - witte tegels,
marmer, zware spiegel,
kroonluchter aan het plafond. De
jongen wijst naar een witte deur
met gouden handgreep en sluipt
de trap op. In mijn zak 100 euro.
Ik sluit mijn ogen. Op mijn netvlies
haar starende ogen, met die rode
haren, paniek zaaiend door de
telefoon.
Waarom zit jij aan de binnenkant
van mijn kop?
Jank wijf, jank maar lekker.
Ik open de deur, loop de hoek om
en sta oog in oog met die vrouw.
"Sssht!" zeg ik nog.

Lombardije had zo'n hangbuikje
weet je wel. Altijd als hij op de
vensterbank boven de verwarming
in slaap viel, zakte eerst dat buikje
naar beneden, gevolgd door een
pootje, tot hij in zijn geheel naar
beneden stortte. Zo keek hij dan

Haar lippen trillen, haar hele kop is
bleek. En ze begint keihard te
gillen. Ik draai me om en‘Klik’
Een lange man, in een driedelig
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hoofd.
Maar dat laatste wist ik toen nog
niet.
Hij is dus genetisch vatbaar
vermoed ik.
’t Wordt van kwaad tot erger.
Eerst die klote Marokkaantjes,
nu doorgeslagen criminelen. Een
geschifte vrouw met schurft op
haar huid, en een agressieve uit
de kluiten gegroeide kemphaan
met een enkelband om.
Als je niet oppast, achtervolgt hij
je met de auto, Mo - niet Jelle hup de snelweg op.
Hij haalt je in, snijdt je af en gaat
weer bumperkleven. De hele
weg lang. Doodeng!
Vorige week komt Mo aan met
dat kleine rode wagentje! Die
Canta. Jelle mag er in rijden. Hij
heeft hem gekocht, zegt ie.
Van welk geld?
En nu staat er vast een invalide
man ergens aan huis
vastgeklonken, omdat zijn auto
gejat is.
Maar ja. Wat kan je er aan
doen? ….
Nee geef mij dan maar mijn
oude wijkje. Met de dronken
onderbuurvrouw, waar je de
flessen over de grond kon horen
rollen en die haar brommer tot
in de woonkamer rijdt. Met de
motor aan hè.
Ja haar man wipte van twee
walletjes, dus haar kan je dat
ook niet kwalijk nemen.
Ik snap het wel. Ik snap het heel
goed.
Ik zou ook niet naast mijzelf
willen wonen.
Maar ja.. wat kan je er aan
doen?
Wat zou u doen als u mij was?
Jelle worstelt zich los.
Santhi ‘t Is fijn weer es wat
normale mensen over de vloer

altijd. Zo. Zo van; wie heeft mij dit
geflikt?
Grijsje maakte me altijd wakker door
met haar pootje tegen mijn voeten
te boksen. En als ik niet van de bank
af kwam, ging ze op mijn hoofd
zitten.
Ja 't is echt.
Zo graag wilde ze dat ik wakker
werd om haar gezelschap te
houden.
En zij niet alleen. Alle 28. Stuk voor
stuk.
Als de vrouw van de hoek met haar
fikken van Rooie af was gebleven,
was er niks gebeurd.
Die moersleutel lag nu eenmaal het
dichtste bij.
Een kat in het nauw maakt rare
sprongen, dat weet iedereen.
Een moeder moet haar kroost
verdedigen, zeg ik.
Als een verzetsstrijder zijn
vaderland.
Dus ja. Toen dat busje daar stond
heb ik mooi niet open gedaan.
Diezelfde avond heb ik het hele huis
dicht getimmerd. Met de spijkers
naar buiten.
Niemand eruit, niemand erin.

pak, grijze haren, bril met een dun
zilver-blauw randje, vermoeide
ogen, staat achter mij.
- Hij zegt: "Ik vraag het je één keer:
ga mijn huis uit."
"Dat is geen vraag"- zeg ik.
- "Als je over 3 tellen niet weg
bent, schiet ik je ballen eraf." Zegt
hij.
"Het was een bevel en dit is een
dreigement." - zeg ik
- 3, 2, 1 PANG
"Er kan je niks gebeuren. Beloofd."
What the fuck!
Een kogel dwars mijn knieschijf.
Zelfverdediging noemden ze het.
Dat ik was binnengelaten door zijn
eigen zoon, wilde niemand
geloven.
Niemand.

Een heel advocatenkantoor heeft
er voor gezorgd dat er
‘gerechtigheid’ kwam.
Uit-huis-plaatsing, taakstraf,
De volgende ochtend: 10, 9, 8, 7 - dit locatieverbod en een mooie
is de laatste kans mevrouw 6 -5 -4
enkelband.
als u nu niet open doet voelen wij
ons genoodzaakt de deur te forceren "En wat moet een jongen als hij,
- 3 -2 - mevrouw? - 1 - …..
zonder verdere diploma’s, nu hij
zijn werk nooit meer kan
Hout dat splintert- glas dat breekt uitvoeren?"
Die verdomde dop gaat niet open.
Daar ging de rechter niet over.
Knijpen, duwen, draaien. Knijpen,
duwen, draaien.
3, 2, 1 BAM. (Hamertje)
De deur valt op de mat.
Knijpen, duwen, draaien. Over mijn
"Heeft u hier nog iets op te
haren, over mijn kleren. Mijn
zeggen?"
hoofdhuid bijt. Ogen prikken.
Wazig de contouren van
(begint heel hard te lachen)
donkerblauwe mannetjes met
helmen op.
Ga niet voor mij staan
Mijn aansteker. Waar is mijn
stap opzij
13
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te hebben.

aansteker.

Jelle wil kwaad de container uit
lopen. Santhi houdt hem tegen

"Als jullie een van mijn kinderen
aanraken, steek ik mijzelf in brand!"

Santhi Oh Jelle, dat ging niet
over jou.
Dat jij niet normaal zou zijn,
bedoel ik.
Dat bedoelde ik dus niet.
Jij bent prima normaal.
Wat ga je doen?

Waar is mijn aansteker…
Handen onder mijn oksel, enkels en
hoofd. En toen werd het donker.

Jelle Weg.
Santhi Jelle vertel eens wat
juffrouw Claar deed… Toen in
groep 3? Wat zong Abdul ook
alweer?
“In de maneschijn, in de
maneschijn, sloop ik op het
trapje door het raamkozijn
En je raadt het niet, en je raadt
het niet, zo gilt je oma en zo gilt
je zus
Zo schreeuwt je vader als ik zijn
vrouw haar lippen kus
En dat is een, en dat is twee… en
dat is jajajaja al zegt ze nee” Weet je nog?
Jij vond dat helemaal niet leuk
toen.
Vertel es, wat deed juffrouw
Claar?
Jelle rukt zich los en wil naar
buiten lopen. Er valt een doosje
met visaas uit Jelle zijn zak - van
Mo. Doosje valt open, er zit een
mes in, of strijker-bommetjes, of
spuiten ofzo in.
Santhi Wat is dit?
Hoe kom je hieraan?
Jelle pakt het af - geeft Santhi
een duw

Gister heb ik haring gegeten.
Ik ben dol op haring.
De visboer op de zaterdagmarkt
geeft me er altijd eentje. Gratis.
Da's een lief mens. Met een goed
hart.
Hij lijkt op mijn vader.
Die was haringvisser. Altijd op zee.
Haringkjes halen.
Kaken en zouten. Kaken en zouten.
M'n moeder was ziek. Zat vast in
haar lijf.
Komt door die rotmoffen.
Ze heeft nog wel een mooie blouse
voor hem genaaid van een
tafellaken voor hun bruiloft.
Ja zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
Verder ben ik alleen.
Ja, mijn zoon heeft zelfmoord
gepleegd.
De andere wil me niet meer zien.
Dus ja.
Het enige wat erop zit is proberen te
leven.
Dat is het enige. Met die
longemfyseem gaat dat niet
makkelijk kan ik u wel zeggen. Of
met dat gedonder.

kijk mij niet aan
hou je oordeel bij je
blijf uit mijn hoofd
laat mijn aderen schoon
mijn hart rustig
ga van mijn rug
haal je adem uit mijn nek
knel geen handen om mijn keel
prik geen vingers in mijn borst
pak geen ruimte van mij af
plak geen stickers op mijn kop
Ik wil niet rennen in jullie kooitje
laat mij
ik red mijzelf wel
ik heb niemand nodig
Je hebt geen idee
en jij wil het helemaal niet weten
ook.
FAQ 4- En nu?
De tijd zal het leren.
Weet je, het leven is zuur
en zuur vreet je huid op, laat diepe
wonden na,
schade die nooit meer weg gaat.

Op een dag wordt er gebonsd op
die deur
ik zal niet open doen
omdat ik er niet meer zal zijn.
Ben ik geen lab-rat meer, maar de
uitvinder.

Maar eerst moet dat wat scheef is,
worden rechtgezet.

Buiten geluid.
Zie je wel. Daar heb je het al. Daar
zal je het hebben.
't is wachten tot de zondvloed komt.
Wacht even hoor. Wacht even.

Zo lang vrouwe justitia blind
blijft...

Els gaat naar buiten.
Jelle Bemoei je er niet mee,
trut.
Hard gebons op de containerwand!
14
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Jelle loopt naar buiten, Santhi
rent achter hem aan en gaat
recht naar de container van Mo,
begint naar te bonzen.
Publiek wordt gevraagd op te
staan en mee te gaan.

(En geschreeuw van Santhi)

Publiek wordt gevraagd op te staan
en mee te gaan.

Publiek wordt gevraagd op te
staan en mee te gaan.

WAT ER NA DIE 20 MINUTEN GEBEURDE
Eindscene
Nadat alle drie de publieksgroepen, alle drie de containers hebben meegemaakt, spelen de acteurs door in de
volgende scène.
Het publiek staat buiten.
Jelle is naar buiten gelopen. Santhi rent naar de container van Mo en begint op zijn 'deur' te bonzen.
Mo komt naar buiten.
Els schuifelt als ze al het lawaai hoort ook naar buiten. Ze heeft het dagboekje van Santhi bij zich. Ze mompelt
tussendoor: "Ja zo gaat dat dus. Zo gaat dat. Elke dag opnieuw. Zo gaat dat."
Santhi Wat heb jij Jelle gegeven?
15 is die jongen. 15 hoor je?!
Hij weet niet wat hij doet.
Hij kan nog helemaal niet zelf denken.
Ze hebben me gewaarschuwd. Voor jou.
Mo

Rustig, rustig. Ik weet niet waar jij het over hebt.

Santhi "Pas maar op", zei die vent nog van de week. Die beheerder.
"Pas maar op."
"Hij zal het niet laten rusten. Zo’n jongen zal wraak zoeken." Zoek jij wraak?
Mo

Gerechtigheid, misschien. Maar wat heb jij daar mee te maken?
Maak je geen zorgen, Santhi. Echt niet. Je moet vooral niet luisteren naar die nazi’s.

Santhi "Hou je jongen in de gaten" zei hij nog. Alsof ik dat niet doe.
Ja, Jelle, ja. Dat doe ik ja. Dat probeer ik tenminste. Ik ben je moeder hè.
Maar dan? En dan?
Wat zijn jullie van plan?
Mo

Laat je niet opnaaien. Die lui zijn niet te vertrouwen. Hebben ze je één keer geholpen?
Nee, ze hebben ons hier gedumpt en stoken ons lekker tegen elkaar op, zodat we daar druk genoeg
mee zijn. Tuig-dagbesteding noemen ze dat.
Santhi, luister; ik probeer Jelle juist een beetje te helpen.

Santhi Je liegt! (tegen Jelle) Jij moet iets van hem doen. Ik weet het. Alleen niet wat.
15
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Hé, ik vraag je wat!
Wat moet jij godverdomme van die klootzak doen?!
Jelle

Niks

Mo

Ik sta hier, hoor..

Els

Nou jongens, misschien is het beter als -

Santhi Els, hou je bek.
Mo

Ik krijg er nu wel een beetje genoeg van dat jij loopt te prikken met dat vingertje van je.

Els

Hou zelf je bek. (tegen het publiek) Ik zei het al. Ik heb het gezegd. Stelletje criminelen.
Iedereen ziet toch dat zij hier niet thuis horen.
Opsluiten en weg ermee. Kutwijf.

Santhi Ik ben niet gek. Er staat allemaal gootsteenonstopper in mijn huis.
Els

Maar ja. Ze geloven me niet.

Mo

Nou en?

Santhi ‘k Denk niet dat jij en Jelle WC’s gaan ontstoppen. Zo dom ben ik niet.
Els

Nu zie je het zelf. Met je eigen ogen.

Mo

Vertel jij het maar.

Els

Met je eigen bolle ogen.

Mo

Jij smeert stront op mijn deur.

Els

Kijk maar goed.

Santhi Hondenstront ja, omdat jij niet meer dan stront bent! Overal en ongewenst.
Ik kom er wel achter, Mo. En dan hang je. Jelle, jij gaat naar binnen nu.
Els

Let op, daar gaan ze.

Mo

Stop met wroeten, met die stem, ga uit mijn buurt, of ik maak je kapot.
Sorry Jelle

Jelle

Ga je gang.

Sanhti Jelle, ga naar binnen. Nu.
Els

Nee hoor, die luistert niet.

Santhi Jelle, naar binnen!
Naar binnen!
16
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Alsjeblieft. Ga nou alsjeblieft naar binnen.
Koalala
Mo

Kijk, daar gaat je moeder op haar knieen… Jelle, ik denk dat het tijd is om te gaan. Is het tijd?

Jelle

Ja.

Santhi Naar binnen.
Mo

Ga maar. (wijst naar de Canta)

Santhi Jelle, naar binnen. Ga nou. Nu!
Mo

Nee sorry Santhi, Jelle en ik hebben al plannen. We gaan vissen.

Santhi Alsjeblieft!
Mo

Sta toch op, bedelhoer.

Santhi Ja, je moeder.
Mo begint op Santhi af te rennen. Santhi gaat er vandoor. Hij achtervolgt haar.
Jelle haalt flessen gootsteenontstopper, ammoniak, touw, een koevoet, bivakmuts uit de container en stopt
dat in de Canta auto, en gaat erin zitten.
Els (is op de container geklommen?) leest hardop voor uit het dagboekje van Santhi.
Els
Es even kijken wat heilige Santhi te biechten heeft: "Ik heb gisteren Jelle gevolgd. Hij moest naar
huiswerkklas. Dat ik die jongen gebaard heb! Pissen op de glijbaan van 't speeltuintje. Een scooter stopte en
zei iets. Ik kon niet horen wat. Jelle pakt een hand grind en gooit de stenen zo naar zijn hoofd. En de hele tijd
maar lachen. Dat irritante lachen. Ik heb heel hard gehuild. Ik kon niet ophouden met denken: "Wat als ik
het wél weg had laten halen…" Wie denkt dat nou. Over haar eigen zoon!"
Mo krijgt Santhi te pakken. Hij duwt haar op de grond, gaat op haar zitten. Jelle toetert. Mo besluit Santhi los
te laten. Spuugt haar nog na, rent naar zijn container om de honkbalknuppel te halen.
Els
"Ik vind dingen in zijn tas en jas. Foto's van mijzelf, onder de douche. Geen idee wat hij er mee doet,
maar het maakt me bang. Ik douche alleen nog als hij er niet is, en in bikini. Laatste maand hangt hij de hele
tijd bij een groot wit huis, met een vijver in de tuin. Staat hij met een vishengel bij de sloot er tegenover.
Maar ho maar dat hij vist. Hij kijkt, hij schrijft dingen op. Hele tijdschema’s, en nummerborden. Soms komt
er een jongen uit het huis. Zo’n nette jongen, rond de 20… zo’n jongen die je wel als zoon zou willen hebben.
Jelle staart dan naar zijn hengel, en als hij weg is pakt hij zijn spullen en rijdt hem achterna. Op een of andere
scooter. Gisteren heb ik aangebeld. Een vrouw met vuurrood haar deed open, 10 cm maar, met zo’n
kettinkje op de deur. Ik vroeg maar of ze nog schoonmaakhulp nodig hadden, maar ze was heel schuchter en
deed direct de deur weer dicht. Toen ben ik maar naar huis gegaan."
Mo stapt in, en rijdt samen met Jelle weg.
Els
"Nu staan er liters schoonmaakmiddelen onder zijn bed, een of andere gasfles, en nog meer rotzooi.
Hij doet niet eens meer zijn best alles te verstoppen. Ik ben bang. Hij gaat iets doen, maar ik kom er niet
achter wat. Ik ben maar gestopt met vragen. Ik krijg toch geen antwoord en sommige dingen kun je beter
maar niet weten."
17
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Santhi is terug komen lopen.
Santhi Wat doe jij nog hier…
Niemand zit op jou te wachten.
Echt helemaal niemand.…
Els

"Zou het hem dan echt helemaal niks kunnen schelen?"

Santhi Zuigende teek. (Santhi gaat haar container in en sluit de deur)
Els

Tja. Ik zei het al. 't Is wachten tot de zondvloed komt.
Wachten tot de zondvloed komt.
"In zulk water, vangt men zulke vissen." Zei mijn vader vroeger.
Ja hij was haringvisser hè. Kaken en zouten. Kaken en zouten.
Nu niet meer hoor.
Hij is dood. Ja. Zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
Sorry hoor. Ik moet even Eten voor Moezeltje enzo.
Straks komen de duiven.
Dan moet ik er toch weer staan hè.
Als de duiven komen.
Als de duiven komen… moet ik er toch staan.

(Els druipt af, naar binnen en doet haar container dicht.)
EINDE

© Jannemieke Caspers
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