Ze braakt de ochtend uit. Elke dag weer. Ze braakt, ze braakt en ze braakt.
Zwanger van de alsmaar door tikkende tijd.
Het aftellen is begonnen, toen ze naakt en koud op straat werden gezet, hup het
paradijs uit! En nu maar zoeken naar de weg terug…
Waar is haar wederhelft?
Ze jankt luiers vol bij het gemis van haar geamputeerde zelf.
Als het de bedoeling is, samen te leven, WAAROM word je dan alleen geboren?

Godverdomme, een meisje!
Een monoloog

Tekst: Jannemieke Caspers
Met grote dank aan Kim Berkenhagen
Januari 2009
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Muziek: Solomon Burke – Please don’t give up on me.
IK
6 juli 1957.
Om half negen ‘s ochtends, valt ze naakt tussen de benen van ‘n vrouw.
Een meisje.
Ze huilt niet, mijn moeder.
’t Is mijn oma die je hoort brullen.
‘Godverdomme een meisje’
Met slijm en bloed op haar dunne huid, hangend aan haar enkeltjes, ontvangt ze haar eerste
klap van het leven: zij is niet wie ze had moeten zijn.
Twee jaar eerder kreeg mijn oma een zoontje.
Zijn bezoek aan ’t leven was echter van korte duur: na twee weken lag hij dood in zijn wiegje;
gestikt.
En toen is, denk ik, de vloek in onze familie is begonnen.
Mijn moeder was een meisje en werd een vrouw.
Een vrouw die nooit een zoon zal kunnen zijn.
En geen man zal ooit nog blijven.
Mijn Oma:
‘De Liefde’ wat klets je nou kind.
‘Leven’ dat is wat je te doen staat. Als dat je lukt, mag je jezelf al gelukkig prijzen.
Mijn Moeder:
‘Niet naar je Oma luisteren.
Ze is al lang geleden opgedroogd.
Weet je meis,
Je zoekt te veel.
’t Is juist overal om je heen. Alles en iedereen.
Pak ’t bij z’n haren en trek het mee: je bed in.’
Op zesjarige leeftijd krijgt mijn moeder kinderverlamming.
Ze overleeft, maar haar linkerbeen sleept ze voortaan achter haar aan.
Mijn Oma zei dat het haar straf was. Dat haar lichaam al bij de geboorte niet was wat het had
moeten zijn en dat het leven het alleen nog maar meer zou vervormen.
OMA
Dat heb ik nooit gezegd. Wat zeg je? Nee. Dat heb ik nooit gezegd. Niet. –
Niet. –
Ach mens! Wat maakt het ook uit.
Wat gezegd is, is gezegd. Wat gedaan is, is gedaan.
Wat maakt dat nu nog voor verschil?!
…
Mijn vader was de enige echte man die ik ooit heb gekend.
Jouw overgroot opa.
Mijn vader liep over. Zo gek was hij op mij.
En hij begreep het. Wat?
Gewoon. Hij begreep. Mij.
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IK
En mijn opa dan?
Jouw man?
OMA
Over Opa gaan we het niet hebben.
IK
Waarom niet?
OMA
Omdat wij het daar niet over gaan hebben.
IK
Maar waarom dan niet?
OMA
Omdat wij het daar niet over gaan hebben. PUNT.

Ziekten van de liefde:
Syfillis, Gonnoroe, HIV, schimmelinfectie, blaasontsteking, chlamydia, genitale wratten,
Herpes, Hebatitis B, schurft, schaamluis, Trichomonas, Bacteriële vaginose, zwangerschap,
miskraam, zwangerschap, liefdesverdriet, hartenzeer, eenzaamheid, blauwe plekken, blauwe
plekken, blauwe plekken…

IK
Mijn moeder praat tegen haar buik
Wat ik jou allemaal toewens!
- Een neusje, een mond, twee ogen die zullen zien, tien vingers, tien tenen, wat haartjes
op je schedel, of nog niet…
- een gezond begin
- een liefdevol leven
- geen ziekten, geen gedoe
- tranen van geluk als je m’n buik uit komt, of je nu een jongentje bent, of een meisje, of
geen van twee
- eigen wensen en dromen
- een basis gevoel van tevreden zijn.. in je onderbuik, net onder je navel, waar
misschien wel een ringetje doorheen komt. Of niet.
- ’n beetje humor
Kleintje, alles, alles, alles zal ik voor je doen. Beloofd.
IK
Mijn Oma was de jongste van twee dochters. Zij en haar vader waren één. Uit hetzelfde hout
gesneden. Waar de rest van de wereld afhaakte, gingen zij nog door. Met z’n twee, hand in
hand. De moeder en zus onbegrijpend achterlatend.
Na 18 jaar verbeten te hebben toegekeken, regelde mijn overgrootmoeder een huwelijk met
een automonteur die stonk naar benzine.
Ze trouwden aan het begin van de Lente; mijn oma en die man.
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OMA
Ouwe zeikerd! Als ie ’t op zijn heupen kreeg… het huis te klein, de muren te dun. Begon hij te
schreeuwen en te tieren… in gedachte pakte ik hem dan bij z’n haren vast, sleepte hem al
slaand door de kamer heen, waarna ik hem zo de voordeur uit schopte.
God wat heb ik die man vaak vermoord. Wat heeft ’t voor zin om daarover te praten! Gedane
zaken nemen geen keer.
‘t Leven komt en gaat. Uiteindelijk gaan we allemaal dood en in die tussentijd moet je er
gewoon wat van maken.
Kan je wel de hele tijd lullen over ‘wat had kunnen zijn’, maar daar schieten we geen kloot
mee op. En ik al helemaal niet!
IK
Haar vader keek toe, en kromp steeds een stukje meer.
De band tussen mijn oma en haar vader bleef, maar geslagen en fragiel.
Oma raakte zwanger en beviel van een jongetje. Ze noemde hem naar haar vader: Johannes.
De baby stierf echter na twee weken en de genadeslag was gegeven.
OMA
Gedane zaken nemen geen keer!
IK
Ze beviel 2 jaar later opnieuw, nu van mijn moeder.
Een meisje, geen zoon.
Er was geen tijd om de teleurstelling te boven te komen want op dat moment stierf haar vader
aan hartkwalen.
OMA
Niks hartfalen, een gebroken ziel!
Mijn moeder heeft hem kapot gemaakt.
Toen mijn beschermengel niet meer op aarde was, had die vrouw vrij spel.
IK
Ze lieten mijn oma opnemen in een gesticht zogenaamd voor een postnatale depressie. Al
denk ik dat Oma wel degelijk ziek was.
Ze schreef brieven. Er kwam er nooit een terug.
Na anderhalf jaar stond op straat een hoopje vrouw, of wat daar nog van over was. De
benzineman, schuchter onder zijn wenkbrauwen door, stond rokend op de stoep. Hij nam haar
mee naar huis.
Daar aangekomen lagen haar brieven netjes op een stapel: allen ongeopend.
Het was duidelijk dat niemand op haar woorden zat te wachten.
Ze zweeg en bleef, tot de dood ons scheidt.
En die liet lang op zich wachten.
OMA
Hou je mond
Hou je mond
Hou je mond
Donder op met die vuilige huilerige oogjes van je.
Je mag niet oordelen over mij!
Ik hoor jullie wel denken: ‘die vrouw, kijk die vrouw, geschift, wat een huichelaar, wat een
smerige vrouw, waar is haar hart gebleven…’
Die is kapot getrapt, en jullie hebben erover heen gedanst! Ga weg, ga weg, GA WEG GA
WEG, WEG, WEG, WEG, SJOEH, SJOEH, SJOEH!!
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IK
De VROUW.
Volwassen persoon van het geslacht dat kinderen baart.
XX, Oestrogeen, progesteron, borsten, vagina, baarmoeder
Vergroot limbisch systeem (het centrum van de emoties in onze hersenen)
Gelijktijdige gebruiker van de 2-hersenhelften
25 % van lichaamsgewicht vetweefsel
heupen om een kind te baren en te dragen
Specialisatie: sociale organisatie en communicatie
Kijkt breed in plaats van ver.
Is goed in praten, goed in luisteren, maar raakt de weg altijd kwijt.

MOEDER
17 september 1983.
- Niet bewegen mevrouw
Auw
- De brandweer komt er zo aan.
Auw
- Wat is uw naam?
Waar is mijn dochtertje?
- Maakt u zich geen zorgen.
Ik was met mijn dochtertje en m’n moeder.
- Uw dochter en moeder zijn ongedeerd. Ze zijn buiten opgevangen.
Ik wil naar haar toe.
- Dat kan niet
Wat is er gebeurd?
- Kettingbotsing. U bent onder een vrachtwagen geschoven.
Kijkt u maar niet mevrouw.
Kijk maar niet.
Dat is beter zo.
De brandweer komt elk moment en zal de auto open knippen zodat u naar het
ziekenhuis kunt.
Wat.. wat is er in godsnaam gebeurd?
- Nog een vraag mevrouw, uw linkerbeen…
Kinderverlamming.
- Juist. Ik ga nu ’n infuus aanleggen.
Terwijl de auto’s achter haar zich in de bumper planten, en de vrachtwagen voor haar de
halve auto opslokt, dringt het stuur en blik haar buik binnen.
- Whiplash, hersenschudding, gebroken ribben, gebroken heup, inwendige bloedingen,
het slechte been op elf plaatsen gebroken, en de linkervoet verbrijzeld.
26 jaar en onvruchtbaar.
Gelukkig had ik jou al.
Mijn meisje. Gelukkig heb ik jou.
IK
Mijn moeder praat tegen haar buik:
Wat ik je niet beloven kan:
- dat je nooit geen pijn zal hebben
- dat je nooit geen verdriet zal hebben
- dat je nooit geen spijt zal hebben
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- dat je nooit niet gekwetst zal raken
want ook dat hoort erbij, kleintje. Dat hoort erbij.
Maar ik beloof je: het gaat altijd wel weer over.

OMA
Toen vroeg hij mij ten huwelijk.
De benzine scherp in mijn neus!
De vrouw die mij gebaard had keek me dwingend aan.
Mijn vader zat in de keuken. Te wachten.
Ik zei ‘Ja’. Zo ging dat in die tijd.
Zoveel keus was er niet.
Moet je niet wat eten? –
Niet? Nee, niet méteen seks hoor, dat gedoe. Geen polonaise aan mijn lijf.
Wist ik veel, was nog zo jong in die tijd. Niet zoveel gewend
Ach, man. Had toch nog geen eens tieten in die tijd! Was nog zo’n klein meiske. Wat wist ik
daar nou van?
Hij hield van dansen. Maar dat kon hij niet. En zingen ook. Maar ook dat kon hij niet. Wilde hij
nog wel eens doen als hij gedronken had. Geen gezicht!
Hij had wel grapjes. Altijd de gangmaker. Altijd grapjes. Altijd mensen in de zeik nemen…
Daar was hij goed in. De zeikerd.
Ouwe zeikerd, zei ik altijd. Dat ben je, een ouwe zeikerd!

IK
Drie generaties vrouwen. Allen alleen: gescheiden, gestorven, verloren, verlaten. Het is er
genetisch ingeslopen.
Mamma, ik wil een man he,
Wat voor man m’n lieve kind.
Wil je soms een huhu man?
Ja, mamma, ja.
Een huhu man, die wil ik wel,
Want huhu versta ik wel
Huhu kom maar hier met die mannen van plezier.

IK
Mijn moeder leefde stervend.
Ze zei altijd dat ze drie ongelukken in haar leven had gehad: één met haar geboorte, één met
een vrachtwagen, en één met haar man."
Mijn vader sloeg.
Hij trapte haar in elkaar, mijn moeder.
MOEDER
Niemand kan je minderwaardig doen voelen zonder jouw toestemming.
Hoor je me?!
Ik
Toen hij zijn ogen op mij liet rusten, werd het haar teveel.
We zijn opgestaan en weggeslopen.
De nacht in.
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Mama zei ook altijd: een man moet doen wat een man moet doen en een vrouw moet doen,
wat een man niet kan.

Kijk naar mij
Zie mij.
Niet wat je wil zien, maar dat wat ik ben
Kijk.
Pak me vast.
NIET loslaten.
Niet te hard, want dan loop ik weg.
Niet te zacht, want dan voel ik niks.
Niet te onverschillig, want dan begrijp ik je niet.
En vooral niet te vastberaden, … dan wordt je saai..
Kijk naar mij.
Ben ik duidelijk?
Lees mij en als je het niet begrijpt lees mij opnieuw.
En opnieuw
En opnieuw
En raak me aan.
Met je vingertoppen.
Alsof ik ieder moment kan breken.
Ik ben kostbaar.
Wieg me dan.
Als een kind.
Wieg me veilig.
In slaap.
Laat me af en toe vallen.
Om te testen of ik zelf nog kan staan.
En pak me meteen weer op.
Pak me op
Pak me.
IK
Het begon met mijn eerste vriendje op de basisschool.
Een stoere jongen, met sproeten en kortgeknipte stekels.
Brutaal kereltje, de leider uit de klas.
Én mijn vriendje, voor drie weken.
Al hebben we, zover ik weet, nooit gezoend.
Een jaar later begon hij mij te treiteren.
Toch kreeg ik kriebels in m’n buik.
Ik was me bewust van alles wat ik in zijn buurt deed.
Dat lijkt me toch wel echte liefde?
Dat iemand je zo volledig in zijn grip heeft dat je niet meer kunt eten of slapen en alles
fantastisch vindt wat die ander doet.
Zelfs al krijg je er helemaal niets voor terug.
Mijn moeder en ik stonden op, en slopen weg.
Ik wisselde van school, maar hij bleef mijn eerste liefde.
Later hoorde ik dat hij voor 2 jaar vast zit, omdat ‘ie meerdere overvallen heeft gepleegd en
iemand met een fietsketting heeft afgetuigd.
MOEDER
Meiske, misschien moet je ’n vrouw proberen.
Zit niet veel verschil tussen hoor.
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Ik masturbeer in bad.
IK
Mam!
MOEDER
Dat is toch niks om je voor te schamen.
Luister naar me:
Je moet aanpakken wat je kunt veranderen, maar accepteren wat je niet beïnvloeden kan.
Je moet gaan, vliegen, en dan ga je een keer op je bek! Nou en?!
Je moet om je heen kijken, en dat wat je tegen komt, aannemen en mee je huis in slepen. Als
een trofee.
Die man die komt wel. Echt. En zo niet, dan komt ie niet. Liefde heeft zo veel vormen.
IK
Huwelijk me uit.
Huwelijk me uit!
Uit onderzoek is gebleken dat een gearangeerd huwelijk meer kans van slagen heeft.
Dus, huwelijk me uit!
Ik ben bang dat ik die ‘ene’ niet ga vinden.
Dat ik het gewoon niet voel, dat ik het niet weet, dat ik er voorbij loop zonder op te kijken.
Hóe kun je iets herkennen dat je niet kent?
Als je toch nooit een voorbeeld hebt gehad, hoe moet je het dan zelf doen?
Dus: HUWELIJK ME UIT!
OMA/MOEDER
Hoe… Hoe kun je dat nu zeggen?

Liefde:
Borsten / billen /in bed / in bad /op de bank / in elkaar / met elkaar / zonder elkaar / janken/
lachen / één blik / gevecht / het kussen / mijn kussen / kussen / vrijen / neuken / hard-zachthard-zacht-hard-zacht / knuffelen / luisteren / delen / trots / leunen / vallen / opstaan /
leunen / dragen / gedragen worden / op handen / voeten / haren / geur / verbonden /
gescheiden / alleen-samen-samen-alleen / herinneringen / foto’s / liedjes / liefdesliedjes /
schreeuwen / vakantie/ valentijnsdag / onbegrip / begrip / ik begrijp / luisteren / schreeuwen
/ hitte / zweet / trekken / scheuren /vrij zijn / alleen-alleen / zijn / samenzijn / gewoon zijn /
hier en nu / gewoon / zijn / gewoon / … / liefde / nu /

IK
Ik ga bij mijn oma op visite.
OMA
Ja,ja met mij gaat het wel: zn gangetje hé.
Wil je een kopje koffie?
IK
Lekker Oma
OMA
Een koekje erbij?
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IK
Nee, dank je Oma
OMA
Die jongen, die lelijkerd, hoe heet ‘ie ook alweer….Die dat meisje wilde verkrachten. Ze heeft
hem zó levend begraven. Ze dacht dat hij dood was, maar dat was dus niet. Hup! Zo bakkes
vol met aarde.
IK
Oma, dat zijn televisiepersonages
OMA
Nou en? Wil jij dr een plakje peperkoek bij?
IK
Nee, dank je oma.
Ging u vroeger wel eens uit dansen?
OMA
Wil je dan een stukje appeltaart?
IK
Nee, dank je oma
OMA
Niks dansen, ze dachten dat ik gek was.
Ik zei: “zelfs dat draadje leeft…”, en daar ging ik.
Maar het was zo.
Toen ik, op die bank, ik zat en zag ‘t.
Toen ik, op die bank, daar, ik zat en ik keek, naast mijn linkerbeen een draadje, een draadje
uit de bank, ik keek, daar, op die bank, ik bleef naar het draadje kijken, ik hoorde ze praten,
die vrouw, die vrouw die zich mijn moeder noemde, ik hoorde haar praten, naast mijn
linkerbeen dat draadje, wit, zo lang als mijn pink, uit de gemêleerde stoffen bank, blauw met
wit, gemêleerd, gemengd, geschud, grijzend, een grijzende bank, dat witte draadje, naast mijn
linkerbeen, als een halve maan op z’n rug, net grijnzend, terwijl zij praten, die vrouw, die
vrouw die zich mijn moeder noemde met Dokter Nogwat, kijk ik zonder knipperen, daar op die
bank, naast mijn linkerbeen, kijk ik zonder knipperen naar dat draadje, vol ongeloof het
gesprek voorbij latend, staar ik, ik staar en staar en staar naar dat draadje, dat gesprek
voorbij latend, en dan lijkt het of dat draadje, naast mijn linkerbeen, daar, op die bank, of dat
draadje beweegt en ik denk: het leeft, Zelfs dat draadje leeft. Waarom Johannes dan niet?

TOON HERMANS
Ik zing je, ik refrein je
Ik sherry en ik wijn je
Ik koffie en ik thee je
Ik strand je en ik zee je
Ik spel je en ik blader je
Ik moeder en ik vader je
Maar zou ik jou iets mogen vragen?
En dat gaat veel verder dan een zoen.
Zou ik jou wat mogen vragen?
Zou jij voor mij wat willen doen.
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Lente me, zomer me,
September me en winter me,
Want ik heb jou voor altijd lief.
Morgen me, middag me,
Avond me en nacht me.
Blijf bij me asjeblieft.
IK
5 jaar geleden is mijn Oma overleden. Hartstilstand, op de bank, voor de televisie. Op haar
begrafenis waren bijna alleen maar vrouwen. Mijn oma gaf geen zoenen. Nee, eerder een
soort kopstoten. Kopstoten van liefde. Op de begrafenis:
MOEDER
Het heeft veertig jaar geduurd voor haar hart om uit elkaar te vallen. De barsten waren er al
ingeslagen. Zo diep, dat ze zwijgend door het leven ging om maar heel te blijven.
IK
En 2 jaar later overleed mijn moeder. Borstkanker.
Terwijl ze haar zoveelste chemo kreeg, hoorde ik in mijn achterhoofd: “Het is je straf. Je

lichaam was bij de geboorte al mismaakt. Het leven zal het alleen nog maar meer vervormen.”
OMA
Dat heb ik nooit gezegd.
IK
Mijn moeder was een vrouw van weinig woorden en de momenten waarop ik zag welke vrouw
ze had kúnnen zijn waren schaars. Maar ze was mooi. Mijn moeder was mooi.
Onaangeraakte pijn wordt doorgegeven. Van generatie, op generatie, op generatie. Net zolang
totdat je zover bent gekomen dat je jezelf afvraagt: waar komt dat gevoel toch vandaan?
Ik ben bijna 30. Ongeveer. Bijna.
Ik hoef mijn vader niet te kennen.
Mijn opa heb ik nooit echt gekend.
Ik hoef ook niet per se te weten wat de toekomst mij brengt, maar…..

(ziet een man in de zaal, loopt erop af. Geeft een hand stelt zichzelf voor)
Hai… Sarah.. ik ben Sarah.

(loopt terug naar midden van de zaal, kijkt nog even naar de man. Kijkt de zaal in.- licht uit)
Met een injectienaald struin ik mijn DNA af, cel voor cel. Genmanipulatie
En maak ongedaan wat er lang geleden in geslopen is.
Sla me maar.
Ik begin pas.

- EINDE -
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