TUIGDORP 2
Retour Afzender
© Jannemieke Caspers
Juni 2013

Toneelgroep Monter
Deel I: TUIGDORP 1 - Zo gaan die dingen
Deel II: TUIGDORP 2 - Retour Afzender
Deel II: TUIGDORP 3 - Het kaseffect
Tekst: Jannemieke Caspers
Regie: Sacha Janatti
Spel: Gabby Bakker, Anna Hermanns, Najih el Morabit, Lotte Rischen, Joris Albeda

Met dank aan Japie Bakers, Sacha Janatti, Eva van Vessem en Daniëlle Wagenaar.
Deze tekst is tot stand gekomen met steun van het Lira fonds.

1

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 26 juni 2019

Personages:
Els: Praatzieke eenzame vrouw (55), met zuurstofkarretje (COPD), verzameldrift en dierenliefde
Santhi: Moeder (32) van Jelle (16), vol angsten, zonder familie. Vriendin van Alex, de marinier.
Jelle: Veelpleger van 16, hardekernjongere. Moeder: Santhi. Vader: onbekend.
Mo: (35) eigenwijs, manipulatief, onvoorspelbaar en agressief. Draagt een enkelband. Geen familie.
Nikki: Nieuwe bewoner van TUIGDORP (22). Ex van Mo. Broer zit in de gevangenis, vader is alcoholist.
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Proloog
Waar wij wonen
De komst van Nikki
Tussen de muren – Santhi & Jelle
Wankel evenwicht
Tussen de muren – Els
Verloren ochtend
Jelle krijgt een zusje
Tussen de muren – Mo & Nikki
Bewonersvergadering
Ontvoering
Mo & Els
De nacht dat Jelle weg ging
En nu?
De teleurstelling
Het einde
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Proloog
Els - totaal verward - vastgebonden op een stoel/ of haar invalide wagentje
Els
't Is tien jaar geleden dat ze dood is gegaan.
Longontsteking, hè.
Vertel mij wat.
Hè.
Longontsteking. Ik heb COPD. Dat is erg hoor.
Gaat nooit meer over. Hè.
Maar denk maar niet dat ze met een spuitje aan kunnen komen bij mij.
Ze gaan steeds verder hè, dat wel.
Waarvan je twintig jaar geleden dacht; dat kan niet, dat is nu zo.
Neem 't rookverbod!
Wie had ooit gedacht dat dat doorgevoerd zou worden?!
Hè?
Ik niet hoor.
Nee ik niet.
Nee, ze verzinnen het waar je bij staat en voor je er erg in hebt is het ineens de regel.
Zal niet lang meer duren of ze delen bij de dokter spuitjes uit.
Net als bij die katjes. En die andere beestjes.
Ze trekken gewoon de stekker eruit.
Zo zal dat gaan. Ja hoor.
Geen bastaards meer. Geen foutjes, geen zieken, geen wangedrag…
Ik heb het de directeur gevraagd. Ja echt.
Zat ie mij zo glazig aan te kijken en werd ik vervolgens met een receptje in mijn handen weer de gang op
gestuurd. Wat moet ik nou met een recept!
Alsof ik ze niet door heb.
Je kunt je het nu nog niet voorstellen, maar het duurt niet lang meer: hup stekker eruit.
Maar bij mijn niet hoor.
Nee, daar waak ik voor.
Bij Dolly wel.
Ja. Zo gaat dat.
Zo gaan die dingen.
Longontsteking.
Dat meisje was pas 6. 't Arme schaap. Oude genen hè.
Dat is al tien jaar geleden.
En vannacht heeft ze me bezocht. Ja, je denkt vast dat ik gek ben, maar 't is echt.
Het eerste gekloonde schaap van de wereld heeft mij in mijn dromen bezocht.
Ik zat op een bootje midden op zee, zonder zeil, zonder motor, met één roespaan.
Ik maar roeien en roeien, maar bleef in rondjes gaan natuurlijk. Op een gegeven moment hoor ik gebonk
tegen de onderkant. Dus ik stil… zie ik allemaal luchtbelletjes aan de zijkant omhoog komen…
Komt uit de diepte een witte vlek; steekt Dolly het schaap haar kop ineens boven water!
Je denkt: met al dat volgezogen wol zinkt ze direct naar de bodem, maar Dolly niet hoor.
Ze peddelde rustig met haar pootjes zo rond mijn bootje.
De lieve schat.
Dan tuit ze haar lippen en zegt ze ineens: "je hebt altijd recht op 8 dagen geld terug."
"Je hebt altijd recht op 8 dagen geld terug."
En toen werd ik wakker.

3

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 26 juni 2019

Stond de televisie nog aan. Discovery channel.
Ik krijg het ding niet meer uit of aan, harder of zachter of een ander kanaal.
Ja de stekker er uit. Dat zal wel helpen, maar wie zegt dat ie dan nog aan gaat?
Ik kom nog nauwelijks buiten hè…
Ja.
Om 22:00 uur moet ik binnen zijn, maar ik zie gewoon geen reden meer om überhaupt naar buiten te gaan.
Want als ik dan bij de bakker kom, of gewoon 'n rondje loop, dan draaien die koppen al.
Ze hoeven maar naar mijn kleren te kijken of ze weten 't.
't zijn de rode stiksel hè.
Dat verraad de boel al voor je de kans gekregen hebt om je mond open te doen.
Alles wat je nieuw koopt gaat rechtstreeks de naaikamer in.
Op vertoon van het bonnetje. Dat zijn de regels.
Dat kunnen we goed hè.
Regels maken.
We laten niets graag aan 't toeval over.
Liever bouwen we de hele wereld eigenhandig in elkaar.
Alles, mens, dier, schaap…
Als 't kon zouden we de boel terug draaien en die 7 dagen van God overdoen.
Als 't kon zouden we het doen! Hahahaha.
Als 't kon wel.
Helaas is de binnen-8-dagen-geld-terug tijd al lang voorbij. Hahahaha.
Laat de nonnen het maar niet horen.
God, ben het ritme helemaal kwijt. Ja zo gaat dat.
Dag, nacht, hoe laat 't is of waar ik ben; soms zou ik het werkelijkwaar niet weten.
Wist je dat maagdelijke voortplanting echt bestaat? Er zijn bepaalde dieren, vrouwtjes wel hè, die jongen
kunnen baren zonder dat daar een mannetje aan te pas komt. Ja echt. Ik heb het zelf gezien.
Als de nonnen me dat nou op 't internaat hadden verteld, had ik de onbevlekte ontvangenis van Maria iets
makkelijker gelooft.
Ik vind de voortplanting van de dieren sowieso reusachtig interessant.
Ratten doen het 20 keer per dag. Gemiddeld genomen dan, he? 20 keer!
Dan zal 't leven er toch heel anders uit zien hè.
En de duiven, gewoon hup de cloaca's tegen elkaar en klaar is kees.
Bij leeuwen loop 't helemaal de spuigaten uit. Is niet voor niks de koning van de jungle hè.
Drie keer raden hoe vaak een leeuw - per dag - hoe vaak een leeuw - je weet wel.
Drie keer raden.
Nou?
50 keer. 50 keer. Ja echt. Je gelooft me niet. Waarom geloof je mij godverdomme niet!!!
Dat heb ik altijd. Niemand gelooft mij. Maar ik zeg het je; 50 x per dag.
Seks seks en nog eens seks.
't Duurt maar een paar seconde, maar toch. Hop erop en hop eraf.
Ik moet er niet aan denken.
Achterelkaar zo'n hijgende vent in je nek.
Twee keer en nooit weer!
Twee keer en nooit weer!
Ja zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
Die vuile rat. Kwamen wel twee prachtjongens uit, maar ongelukkig tot op het bot.
Wat wil je met zo'n vader.
Vuile rat. Als het nou een leeuw was geweest, had mijn oudste zich vast niet van kant gemaakt.
Jaja. "Je hoeft je koers maar 1 graad te veranderen, om in een andere haven aan te komen."
Dat zei mijn vader vroeger al. Haringvisser hè.
En gelijk had ie.
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Je hoeft je koers maar 1 graad te veranderen, om in een andere haven aan te komen.
Maar wat moet je als maar één roeispaan heb meegekregen?
Zwemmen als Dolly zeker.
Ik ben gekke Henkie niet.
Nee dan gooi ik liever het anker uit.
Gewoon liever het anker uit.

5

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 26 juni 2019

Scene 1

* Waar wij wonen *

Muziek
Santhi, Jelle en Mo komen hun huis uit.
Santhi niest.
Mo

Gezondheid

Santhi Dank je.
Waar is Els?
Jelle ga es even kijken. … Jelle!
Jelle ik vraag je wat. Koalaatje…
Wil je even kijken bij Els of alles goed gaat? (Jelle reageert niet)
Kolerejong
(Santhi haalt Els)
Els

Ah, daar staan de kakkerlakken!
Ook goedemorgen…
Ik was in slaap gevallen denk ik.
Ben ik te laat? Ik ben te laat. Sorry hoor.
M'n klok is stuk.
Wist je dat een kakkerlak nog 9 dagen kan leven zonder hoofd?
Uiteindelijk gaat ie dan dood aan verhongering.
Omdat ie zonder mond niet eten kan. Ja 't is echt.
Zag ik op discovery.
Dat is een t.v. zender met documentaires.
Dat kijk jij zeker niet.

Santhi Els!
Els

Wat! Nou, kom maar op met die geit.

De bewoners doen ochtendgymnastiek
Santhi hup, 1, 2, 3, hup 1, 2, 3
Els

Ik vind dit zo'n dikke onzin

Mo

Bewegen is goed voor je. Zeggen ze. Prima. Dan beweeg ik toch.

Els

Gekke Pitbull. Laat je tanden eens zien?

Mo

grrrrrr

Els

Af! Af! Hahahaha. Af! Zit. Lig. Dood.

Santhi jankt als een loopse hond. Mo blaft en gaat op Santhi af. Ze spelen.
Els

Knettergek, wat jij Jelle.
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Jelle zwijgt.
Mo
Niks gek. Hier. Moet je horen. "Evaluatie rapport Mo S. Mo werkt eindelijk goed mee - geen
klachten van overlast of intimidatie - lijkt zijn woede beter te kunnen beheersen - heeft ritme aangepast aan
de dag en nacht - ziet in dat aan rechten ook plichten verbonden zijn - zegt bereid te zijn hard te werken probeert te stoppen met zijn drugsgebruik - zou zelfs wel een baan willen, daarbij denkt hij aan
boomverzorger"
Santhi krijg je nu een sticker?
Mo

Wie weet… Jelle kom!

Mo gooit Jelle een voetbal toe en ze gaan buiten voetballen.
Santhi Jelle, andere schoenen aan! Jelle! (Jelle luistert niet)
Els

Ze zijn altijd zwakbegaafd, hè.

Santhi Sorry?
Els

Die vent had al een keer een andere vent in zijn buik gestoken, hè.
Maar omdat 't bij zijn eigen thuis was, werd 't als zelfverdediging gezien.
Nu heeft ie in de snackbar iemand neergestoken. Vanochtend. Gewoon, in 't volle licht.
Ik zag het op t.v.
't Was een kwestie van afwachten wanneer het zou gaan gebeuren, zeiden ze.
Die man is levensgevaarlijk. En dat komt omdat ie zwak begaafd is, als je het mij vraagt.

(Els draait haar Shagje)
Santhi Je zou daarmee moeten stoppen.
Els

Dat zei die arts ook tegen mijn moeder.
Zegt ie: "U moet direct stoppen met roken, mevrouw." Mijn moeder knikt vol overtuiging en zegt
braaf 'ja, dokter'. Terwijl ze nog nooit in haar leven gerookt had!
Ze was ziek. Zat vast in haar lijf. Komt door die -

Santhi Rotmoffen.
Els

Precies.
Ik heb al nachten niet geslapen. Mijn huid hè…
Van die berichten krijg ik stress hoor.
De psori-jassus slaat dan toe.
Ik krab mezelf nog es helemaal open.
Maar die vent zal het in ieder geval niet wezen.
Dat is dan één voordeel van die steekpartij.
Dat hij hier niet komen zal.
Tenminste. Ik neem aan dat ie nu gewoon achter slot en grendel gaat.
Wat als ze het op een dag hier vol stoppen met die idioten?

Santhi Dat doen ze niet. Daar hebben ze gevangenissen voor.
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Els

Leuk bloesje heb je aan.
Ik vind dat jouw was altijd zo lekker ruikt.
Mijn zoon kon prachtig schilderen.
Hij maakte de mooiste dingen, maar nooit af. Dan zette hij weer een half doek bij het vuilnis.
Nooit tevreden. Hij was depressief weet je.
Welk geurtje is dat?

Santhi Van wat…
Els

Je wasmiddel
Heb je haast?

Santhi Nee hoor.
Els

Dat lijkt zo. Alsof je haast hebt.

Santhi Ik hoef helemaal nergens heen.
Els

En je werk dan?

Santhi Ze kunnen de tering krijgen. Ze kijken me aan of ik besmettelijk ziek ben.
En waarom zou ik gaan werken als toch alles direct naar de schuldsanering gaat?
Els

't Lijkt me toch dat die jongen naar school moet.
Jelle.
Anders blijft ie dom.
Daar heb je niks aan.
Aan domme mensen.

Santhi Wat bedoel je daarmee?
Els

Dat die jongen van jou naar school zou moeten.

Santhi Dat weet ik.
Els

Nou dan.
Of denk je nog steeds dat 't maar tijdelijk is.
Dat moet je niet doen hè.
He.
Te lang je ogen dicht.
Dat heb ik je al zo vaak gezegd.
'n Half jaar is niet tijdelijk meer hè.
He?!
He, niet weglopen als ik tegen je praat.
Dat is niet beleefd.
Heb je zeker weet niet opgelet hè… bij de les Sociale vaardigheden.

Santhi Hoe weet je dat nou, je bent er nooit.
Els

Dat is niet goed hoor, dat die jongen niet praat.
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Santhi Hij is ziek
Els

Dan blijft alles opgekropt.
Tot het naar buiten barst.
Je wil niet weten wat voor lelijks er dan uit die poriën spuit.
Ik kan het weten.
Mijne hing zich op.

Santhi Dat zou Jelle nooit doen
Els

Ja dat denk jij.
Wat is er aan de hand?

Santhi Hoe bedoel je?
Els

Wat deed die pitbull vannacht?

Santhi Weet ik veel
Vraag het hem zelf
Els

Van jou kan ie het hebben

Santhi Els, sorry. Ik heb dingen te doen.
Els

Dingen.. hmpf. Wat dan?
Is hij nog in hongerstaking?
Ik zal je es wat vertellen.
Vandaag komt er een nieuwe.
Ja. Een nieuwe.
Vandaag.

Santhi Wat?
Els

Een nieuwe bewoner.

Santhi Niet
Els

Dan geloof je me niet

Santhi Echt?
Els

Ik zeg het toch.

Santhi Hoe weet je dat…
Els

Ik zag een dossier liggen op het kantoortje

Santhi Mo!
Els

Ik heb ze gezien. De beheerder. Kwam dingen opmeten
Toen ik kwam vragen wat er was, gaf ie geen antwoord.
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Santhi Mo! Kom eens.
(tegen Els) Wat deed jij op het kantoortje?
Els

Keek ie zo over mij heen, alsof ik niet bestond.

(Mo komt weer binnen.)
Mo

Wat?

Els

Dan besta ik toch niet, dacht ik bij mijzelf. Kan ie de tering krijgen.

Santhi Er komt een nieuwe.
Mo

Nieuwe wat…

Santhi Nieuwe bewoner
Mo

O ja?

Els

He pit-bull!

Mo

Hoe weet je dat

Els

Wat deed jij vannacht?

Santhi Dat zegt Els. Ze was op het kantoortje.
Els

Ik heb het wel gezien.
Dat is verwarrend voor zo'n jongen hoor.
Dat aantrekken en afstoten.

Mo

Houd je bek

Els

Aantrekken en afstoten.
Hij (Jelle) mag zich niet met hem (Mo) bemoeien maar jij (Santhi) sluipt 's nachts zijn kamer binnen.

Mo

1, 2, 3, 4, 5, 6

Els

Waarom ga je nou tellen?

Santhi Of je even kan stoppen met praten
(Jelle komt aangelopen en begint de contouren van de buitenwereld op het raam te tekenen)
Els

Rare manier om dat duidelijk te maken. 1, 2, 3, 4 hoedje van- hoedje van-

Santhi He Jelle!
We waren even aan het kletsen.
Els

Dag Jelle. Daag. Hallo.
10
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…
Komt niks uit hoor.
Wanneer heb jij hem voor het laatst horen praten?
Santhi Laat hem.
Mo

Man of een vrouw

Els

Weet ik niet.

Santhi Wat moeten we nu doen?
Mo

We?

Els

Misschien is het wel een hele knappe jongen.

Mo

Niks. Ik loop in de maat, het duurt niet lang meer of ze moeten me laten gaan

Santhi En ik?
Els

Met zo'n brede kaak, weet je wel.

Santhi Waar moet ik dan heen?
Mo

Zoek het even zelf uit

Els

En zo'n Rockabilly kuif. Als Elvis.
Daar ben ik dol op. Op Elvis.
Met zo´n strakke spijkerbroek, die heel nauw aansluit, overal, en dan zo´n gespierd bovenlijf, grote
armen en grote voeten. Ja grote voeten in grote cowboylaarzen, waar die dan zo mee rond stapt. Zo.
Alsof ie vaker op een paard zit dan zelf loopt. Zaakje naar voren en stappen maar. Zo. Niet sluipend
op van die gympies zoals jullie, maar gewoon hup; het volle licht in. Prachtig. En dan eentje die ook
gestudeerd heeft. Die alle jaren heeft afgemaakt. Iets in de economie. Of of dierenarts. Ja, veearts.
Of, of, of gewoon arts. Ja! Ja zo'n buurman wil ik wel hoor.
Ja jij weet wat ik bedoel hè, Santhi. Jij weet wel waar ik over praat.
Wanneer komt Axel nou es terug?

Santhi Alex
(Jelle kijkt verschrikt op. Santhi loopt met 'n wasmand heen en weer?)
Els

Die bedoel ik.

Santhi Hij is op missie.
Els

Nog steeds?

Santhi Alweer.
Marinier hè.
Die zijn het hardste nodig.
Is een flinke training.
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 26 juni 2019

En het blijft maar hommeles in de wereld.
Zijn ze aan de ene kant klaar, begint het aan de andere kant wel weer.
Els

Wees blij dat je iemand hebt.
He buurman. He. Ben je nog steeds in hongerstaking, hè?
Buurman, ben je nog in hongerstaking?
Of was dat de ramadam… hahahaha.

Mo

RamadaN

Els

Dat zeg ik. Ramadam. Beide heeft geen zin hoor jongen.

Mo

Wat deed jij op het kantoortje?

Els

Ik heb al 73 keer geschreven, bezwaarschriften, de een nog mooier dan de ander, maar helpen doet
het niet. Stapels dunne brieven met 'verzoek afgewezen'. Tegenwoordig maak ik 't antwoord niet
eens meer open. Laat alle brieven gewoon dicht. Zolang niemand geen zin om naar mij te luisteren
heeft, doe ik het ook niet.
En het enige resultaat van op je blote knietjes knielen smekend naar een of andere God, is een
geschaafde huid. En als je pech hebt, wat kiezels erin.
Ik ben opgevoed door de nonnen en kijk waar het mij gebracht heeft.
Ja toch?
Kijk waar het mij gebracht heeft.
Nee, om hier verandering in te brengen, moet er heel wat meer gebeuren!

Mo

Lachen en knikken. Lachen en knikken. Een compliment maken. Niets persoonlijk aanrekenen. Slikken.
Alles wat je irriteert inslikken. Daar heb je gelijk in.

Els

Wat?

Mo

Dat er heel wat moet gebeuren

Els

Ja
Dat zeg ik.
Je moet voorkomen zegt ie.
Met z'n dossiers op tafel.
Je moet voorkomen. Heeft u de brief niet gehad?
Die vrouw van de hoek. Kom ik oog in oog mee te staan. Voor de rechter.
Als zij met haar fikken van Rooie af was gebleven was er niks gebeurd.
… ze zullen er zijn. Zij, haar broer, de anderen uit de straat, allemaal. En ik heb niemand.
Wat moet ik zeggen dan. Ik hoef ze niet te zien hoor. Ik hoef dat niet.
Ze hebben ze allemaal van me weg genomen. De poezen. Is dat geen straf genoeg?
Die vrouw van de hoek mist een oog, zegt die beheerder.
Tikkend op zijn dossier.
Ik vind zo'n kantoortje veel te krap.

Mo

Heeft ie nog meer gezegd? Iets over ons? Over goed gedrag?
Als er een nieuwe komt, gaat er misschien ook eentje weg, niet?

Els

Hij zei dat ze een oog mist. Dat is dan heel zielig, maar als ik niks had gedaan, had Rooie misschien
niet meer geleefd. Ze pakte 'm zo bij z'n nekvel om hem tegen de muur te slaan.
12
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"Dat is niet waar" zegt ze dan. Ze geloven me toch niet. Niemand gelooft mij ooit.
Wat moet ik ze zeggen, Mo.
De storm is op komst. Ik voel het aan mijn water.
Je moet me helpen. Alsjeblieft. Je moet me helpen… wat moet ik ze zeggen?
Santhi Sorry, het was niet de bedoeling
Mo

Ik zal het nooit meer doen

Santhi Ik wist het niet
Mo

Ik heb mijn leven gebeterd.

Els

Ik zal het nooit meer doen?? Een moeder moet zijn kroost verdedigen, toch. Als een verzetsstrijder
zijn vaderland.

Mo

"Kom je op voor je eigen mening, zonder de ander agressief te benaderen"

Santhi Ik kon het niet helpen
Els

Wat jij Jelle…

Jelle schrijft op het raam: Ik zeg niks
Allen kijken door het raam naar buiten
Santhi Vier dagen in de week fietst de bakstenen man langs. De 'bakstenen man' omdat hij zo'n zelfde kleur
jas aan heeft. Met die cementgrauwe huid valt ie zo tegen een muurtje weg. Om 7:34 uur. Achterop zijn
leren aktetasje onder de snelbinders. Zwart-wit geblokt. Hij is stipt.
En ik denk niet zo sterk.
Mo
Elke woensdag en vrijdagmiddag komt een moeder met haar kind naar de speeltuin.
Eerst zat het meisje op een loopfietsje, sinds kort heeft ze een echte. Met zijwieltjes.
Hard gaat ze nog niet. De helft van de tijd ligt ze plat op het asfalt te wachten tot ze opgetild gaat worden.
Santhi In de avond komen de te dikke vrouwen in hun joggingsklasje.
Mo

rood aangelopen vet, natgeplakte haren in hun nek

Santhi zoekend naar verkoeling, wat water, wat ijs… Daar gaan ze. Daar.
Mo
1x in de week heeft de beheerder zijn vriendinnetje achterop. Hij parkeert zijn barrelfiets tegen de
boom, net uit het zicht. Soms kletsen ze nog was. Hij geeft haar een kus, zij strijkt door zijn baard en ze loopt
de andere kant op. Hij kijkt om zich heen, checkt zijn telefoon en komt de hoek om. Alsof hij haar niet wil
laten zien. Aan wie… aan ons?
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Scene 2

* De komst van Nikki *

De deur gaat open, Nikki komt binnen. In ondergoed.
Alle aanwezigen bekijken haar van top tot teen. …
Nikki

Wat kijk je nou…

Nikki kijkt rond.
Els

Ik zei het toch.
Er komt een nieuwe.
Daar (wijst haar kamer aan)

Nikki loopt naar haar kamer/huis en haalt daar een koffer uit. Ze opent de koffer en bekijkt haar kleding.
Overal zitten rode stiksels in gestikt.
Nikki

Teringlijers

Santhi Hoi. Ik ben Santhi. Dit is Jelle.
Mijn zoon.
Jelle. Jelle kom es hier
Nikki

Mag ik me eerst even aankleden?
Of dacht je dat ik er altijd zo bij loop.

Ze trekt haar kleding aan.
Santhi Nee natuurlijk niet. Sorry. Sorry hoor!
Jelle, niet kijken!
We wisten het niet
Els

Ik wel

Santhi Anders hadden we wel wat voorbereidingen… voorbereid
Nikki

Zoals wat

Els

Hoe heet jij?

Mo

Wat doe jij hier?

Nikki

Dag Mo
Heb je me gemist?

Mo

Nee Nikki. Nee.

Nikki

Wat niet is, kan nog komen

Mo

Er komt helemaal niks. Er is niks, er was niks en er zal ook nooit wat zijn.
(Mo gaat weg.)

14
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Els

Gezellig.

Nikki

Zo. Dus dit is het?

Santhi Ja. Dit is het.
Els

Prima plekje hoor, meer heeft een mens niet nodig.

Nikki

Zijn er nog meer?

Santhi Nee.
Els

Moet je kijken wat een grote tuin, hè? Zo groot heb je vast nog nooit gehad. Vol met lieve eendjes en
duiven en vogeltjes, en soms ook -

Nikki

Ik haat vogels

Els

Ow

Santhi Nou… Welkom dus.
Els

Nikki. Dat is toch een jongensnaam. Nikki. Nee hoor, staat er zo'n blonde del op de stoep. Natuurlijk.
Met de storm komt de drek. Daar hoef ik geen helderziende voor te zijn hoor. Zo gaan die dingen.
Als de storm komt, laat ie de rotzooi achter. Daar hoef je geen weergeleerde voor te zijn. ( Els gaat
weg.)

Santhi Dat is Els. Ze heeft COPD. Iets met haar longen. Praat veel maar is verder wel oké.
Je moet alleen je deur dicht houden. En je spullen bij je…
En als ze over haar katten begint, moet je haar meteen afkappen.
Ze heeft ze alle 28 weg moeten doen.
En dat was Mo.
Maar die ken je blijkbaar al.
Nikki

En wie ben jij?

Santhi Hoe bedoel je
….
Oh zo. Ja, ehm. Santhi.
Had ik dat niet al gezegd?
(Jelle loopt naar buiten)
Santhi Jelle, wat ga je doen…
Jelle! Op tijd terug hoor je.
We moeten zo naar die kerel. Ok Jelle? Oké.
Pubers hè…
Nikki - zo heet je dus.
Nikki

Ja.

Santhi Als je wat nodig hebt, dan hoor ik het wel. Ik woon daar. (Santhi gaat naar binnen.)
15
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Scene 3

* Tussen de muren - Santhi & Jelle *

In de ruimte zijn vier kamertjes/huisjes te onderscheiden, met gaasdoek ervoor. Met bepaald licht kun je er
wel doorheen kijken, en soms ook niet.
In het huisje van Santhi - aan de telefoon
Santhi Alex! Wacht even - ja - nee, Jelle is hier niet. Nee echt niet.
Ja. Dat weet ik. Nee hij heeft niks gezien.
Wat viel er ook te zien, ja toch?
Je houdt toch van mij?
Toch?
Hmhm.
Ik vroeg me af - ehm - wanneer kom je eens langs?
Hier ja. Ja dat kan helpen dacht ik. Dan kun je mee op gesprek.
Over hoe het aan te pakken zeg maar.
Als ze dan zien dat er een vaderfiguur is enzo..
Oh. Oké. Als je dan vrij bent, tussendoor zeg maar…
Kom je ons dan halen? Alsjeblieft?
Jelle pakt de telefoon af en drukt hem uit
Wat doe je! Jelle, ik was nog niet klaar!
Waarom doe je dit?
He?
Als je niks zegt, kunnen we niks.
Wat wil je nou.
He! Liefie.
Hardekernjongere. Dat is ook maar een woord.
Het is niet makkelijk, dat weet ik.
Maar als we ons houden aan de schuldsanering en jij je rustig houdt, dan kan het toch weer normaal
worden. Net als vroeger. Met Alex zo…
Wat kijk je nou.
Waarom kijk je zo…
Het is niet makkelijk voor hem, dat weet je.
Hij heeft hier ook niet voor gekozen.
Je had dat niet mogen zien, Jelle.
Je moet ook leren luisteren.
Het was echt niet zo erg als dat het er uit zag.
Slaat Jelle in zijn gezicht
Nou?
Vroeger had je je mond vol met vuile praatjes.
Dan had je me nu al lang uitgescholden… en nu?
Jelle…
Zoek 't uit!
Santhi loopt naar buiten

16
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Scene 4

* Wankel evenwicht *

Mo zit voor zijn huis.
Els loopt met haar rekje voorbij, volgeladen met boodschappentasjes.
Mo

En?

Els

(betrapt) Ik heb niks

Mo

Heb je nog iets van de beheerder gehoord

Els

Oh dat. Wat zal ik zeggen. Heb jij een vloeitje voor mij? Over een paar dagen moet ik er heen.
Maar ik ga niet.

Mo

Je moet.

Els

Ik moet niks

Mo

Soms kun je beter meewerken

Els

Waarom?

Mo

Om ze te laten geloven dat je veranderd ben

Els

Maar ik ben niet veranderd! Ik zou het zo weer doen.

Mo

Dan houden ze je hier

Els

Prima. Ik heb nog nooit zo'n grote achtertuin gehad! Hahaha.

Mo

Wat heb je nog meer gezien op het kantoortje?

Els

Niks. Helemaal niks.
Maar de storm is op komst hoor. Dat zeg ik je. De storm is op komst. Ik voel het aan mijn water.
Mijn televisie gaat niet meer harder of zachter, of op een ander net. Kan jij niet even een keertje
kijken? Hij doet niks meer. Zit ik nu constant met discovery chanel op schoot.

Mo

Alleen iets over een nieuwe bewoner. Verder niks..

Els

Nee, niks.
Nou, ik zag wel iets in de computer over Jelle staan. Rood vlaggetje erbij. Ze houden hem in de
gaten.
Ze gaan hun gang maar. Ik woon prima hier. Mooi huisje, veel ruimte.
Hier wordt de pitbull nog getemd, buiten is dat nog maar de vraag.
'Ik zeg niks' zegt ie dan. Lekker jong. Hahaha

Santhi en Nikki komen aangelopen en hebben de slappe lach.
Nikki

Dus hij staat daar, met z'n vette buik over zijn broek heen, te schreeuwen. Die lelijke teckel achter
hem in de gang - ik trekt mijn broek los, zak naar beneden en pis zo over zijn deurmat.
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Santhi Echt?
Nikki

Ja natuurlijk echt! Als zijn tackel tegen mijn huis pist, pis ik op de zijne.
Al die rosédrinkende kutstudenten op de hoek bleven de andere kant op kijken. Ze durfden niet
mijn naakte kut te zien. Hahahaha.

Santhi Jezus Nik!
Nikki

Jij wel hè, Mo.

Els

Ze worden steeds dommer hier! Je lijkt wel een baviaan waar het hele binnenste naar buiten puilt en
schreeuwt om voortplanting.

Nikki

Ksst!

Els

maar domme mensen zouden zich niet mogen voortplanten

Jelle loopt voorbij.
Nikki

He lekker joch!
(in Jelle zijn gezicht) Waarom praat jij niet?
Heb je niks te zeggen?
Moeten we je een handje helpen jongen.
Ga je nog naar die gekkendokter?
Heb geen zin he. Nee.
Waar loopt een jongen van 16 warm voor?
(likt hem over zijn gezicht- Jelle rukt zich los)

Mo

Jelle, kom.

Santhi Baard in de keel, denk ik.
Alex zegt: "Wie zwijgt spreekt ook geen kwaad"
Alex zegt ook: "Je kan altijd nog naar het vreemdelingenlegioen."
Hahahaha.
Geen vragen, hard werken en een nieuwe kans.
"Je kan altijd nog naar het vreemdelingenlegioen."
Dat zegt ie dan.
Mo

Santhi, pas je op… ze is bezeten.

Nikki

Hi Mo. Heb je het ook zo warm?

Els

Baviaan

Nikki

Tegen vieze wijven met schurft op hun kop praat ik niet.

Els

Teringwijf. Denk maar niet dat je hier kan doen wat je wil hoor je.
Ze pakken je zo bij je nekvel en smijten je in de hoek.
Loeder. Had je vader je maar doodgeslagen.

Nikki

Wat weet jij van mijn vader
18
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Els

Dat ie stomdronken brullend achter je aan rende, de hele straat door, en als ie je te pakken kreeg, hij
je plat probeerde te slaan, zo, zo plat, en dat je broertje in de gevangenis zit, alleen over je moeder
stond er niks geschreven.

(Nikki vliegt Els aan. Santhi en Mo houden haar uiteindelijk tegen)
Nikki

Trek nog een keer je bek open over mij, en ik sla je helemaal verrot! Helemaal!

(Nikki rent af)
Santhi Els!
Els

Wat! Ik zat op dat kantoortje ja. Moet die vent z'n spullen maar niet open en bloot neerleggen.

Mo

Je zei dat je verder niks wist

Els

Weet ik ook niet
Wat moet je met dat wijf?
Ik zie het wel hoor. Ik hoor jullie lachen. Ik heb dan misschien COPD maar ben niet blind!

Santhi Je had dat niet mogen zeggen.
Els

Dat had je niet mogen zeggen. Nee natuurlijk niet. Zo gaan die dingen. Dat had je niet mogen
zeggen, mam. Je lijkt m'n zoon wel. Maar ik maak de boel niet mooier dan ie is hoor. Wat moet ik
dan?
Heb je eindelijk alles op orde begint het gedonder weer.

(Els gaat naar haar eigen huisje)

19

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 26 juni 2019

Scene 5

* Tussen de muren - Els *

In de ruimte zijn vier kamertjes/huisjes te onderscheiden, met gaasdoek ervoor. Met bepaald licht kun je er
wel doorheen kijken, en soms ook niet.
In het huis van Els. Nacht.
Els schrikt wakker. Kijkt verward om haar heen. Voelt aan zichzelf en aan haar spullen.
Begint hard te hoesten.
Ben ik dood?
Ja? Ik ben dood. Denk ik. God jezus alle christus. Hallo?
Jongen? Waar ben je dan?
Je komt je moeder wel ophalen toch? He? He?
Ik voel niks. Ik voel en hoor niks.
Hoesten
Auw mijn longen. Godverdomme.
Niemand had gezegd dat je COPD mee neemt.
Nee dat kan niet. Wacht even. Even wachten. Nee dat kan niet. Auw!
Ik ben niet dood. Nee..
Maar het had gekund.
Maar ik ben het niet.
Maar het had gekund.
Sjongejonge.
Wat moet een mens allemaal wel niet doorstaan.
Waar zijn die anderen?
(Gaat met haar oor tegen de deur staan luisteren…)
Zit ie te tikken met zijn pen op zijn bureautje.
Moet ik voorkomen!
Zo'n kantoortje is me veel te krap.
Ze had met haar fikken van rooie af moeten blijven.
Pokkewijf.
Kom op! Kom op Els. Verzin es wat.
Straks sluiten ze me op, krijg ik straf.
Ik moet wat doen.
Ik moet wat doen hoor.
Maar wat… ja. Iets. Iets moet ik doen.
Kan moeilijk mijzelf nog eens in de brand steken.
Iemand moet mij toch kunnen helpen.
De een heeft zelfmoord gepleegd en de ander wil me niet meer zien.
Nee dat wil hij niet. Maar goed. Dit is een noodgeval. Ja zo zou je het wel kunnen zeggen.
Pakt de telefoon
't is wachten tot de zondvloed komt.
Jongen?
Jongen?
Dit is je moeder…
Niet ophangen nu.
Luister alsjeblieft even.
Ik weet dat ik niet mag bellen, maar ik werd net dood wakker
Ik bedoel- ik dacht net dat het al zo ver was.
Ik had het blijkbaar mis, maar een goed teken is het niet.
20
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Ik voel de storm opkomen jongen.
Sinds een paar dagen is er een nieuwe bij en dat is de duivel in het vagevuur.
Ik heb je nodig.
- nee nu echt.
Ik moet voorkomen. Bij de rechtbank.
Straks zitten ze daar met z'n allen tegenover mij. En ik alleen.
Je moet me komen halen jongen.
Kom me alsjeblieft halen
Ze spoelen me zo door het putje heen…
Je moeder is bang jongen
- nee - ik - luister - ja Het spijt me zo. Het spijt me zo…
Jongen?
…

Scene 6

* verloren ochtend *

Muziek- zelfde als begin scene 1.
Alleen Mo beweegt in de ochtend. Jelle doet met hem mee.
Nikki staat in de deur opening naar hen te kijken.
Ze draait de muziek uit.
Mo zet de muziek weer aan en gaat door.
Nikki zet de muziek weer uit. Dit herhaalt zich een paar keer, tot Mo heel kwaad weg loopt.
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Scene 7

* Jelle krijgt een zusje *

Els loopt met haar zuurstoffles naar het 'huisje' van Santhi. Ze duwt de deur open, steekt haar hoofd om het
hoekje. Ze begint een shagje te draaien.
Santhi heeft net een zwangerschapstest gedaan

Santhi Els Els

Je deur stond open.

Santhi 't komt even niet uit, Els.
Els

Waar is Jelle?
Pas maar op.
Ik zie hem te vaak bij die Nikki naar binnen glippen. (Els steekt haar Shagje aan)

Santhi Els, alsjeblieft
Els

ik weet wat ik eraan heb hè.
Ondertussen weet ik het.
Wat ik aan jullie heb.
Er is wel vaak gedonder maar toch..
Waar moet ik anders naar toe.
Je laat me niet zomaar in de steek toch?
Ik heb een prima huisje. Mooie achtertuin.
En ik zorg toch goed voor de vogels. Dat moet toch ook iets waard zijn?
Dat is wat waard toch? Santhi?
Ik vertrouw die baviaan alleen voor geen meter.
Ik weet ook niet wat ze met Jelle uitvreet hoor.
Vannacht stond ze aan Mo zijn deur te rommelen. De hoer.
Jij hebt er toch ook gezien? Je liep alsmaar heen en weer.
Santhi de ijsbeer. Wat was je aan het doen eigenlijk?
Soms ben je wel een zenuwpees hoor.
Santhi? Je ziet een beetje bleekjes.
Wat heb je daar?
Voel je je niet lekker?
Heb je migraine?
Dan moet je - (ziet dat het een zwangerschapstest is) Oh!
Oh.
Oh. Oké.

Sanhti d'r uit. Nu. Opdonderen.
Els

Jij bent zwanger

Santhi Ik wil dat je gaat Els.
Ik wil dat je verdwijnt.
Nikki komt erbij.
22
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Santhi Ik wil dat iedereen verdwijnt, dat die hele teringzooi weg gevaagd wordt.
Dat er een tsunami komt en dat al dat water - al die duizenden liters water - alles en iedereen
meesleurt.
Jij bent niet welkom, hoor je.
Niet iedereen is welkom.
(Jelle komt binnen)
Wij zijn mislukt. En mislukte kinderen kunnen beter nooit geboren worden.
Els

He Jelle.

Santhi Lieverd!
Els

Je moeder heeft nieuws.

Santhi Ja. Ik - als het mag van de beheerder krijg je een hond.
Els

Ze is zwanger

Nikki

Van wie?

Santhi Lul niet.
Els

Echt wel. Ze heb net een test gedaan.

Nikki

Van wie dan…

Els

Gefeliciteerd dan maar hè. Nou hopen dat het een meisje wordt.

Santhi Rot op!
Els

Hup naar het internaat. Zo doen ze dat met kinderen van moeders die het niet kunnen.

Nikki

Van wie?

Santhi Jelle, sorry. Jelle blijf. Jelle!
Nikki

Van Mo?

Santhi Nee
Els

Van Axel

Santhi Alex
Els

Als die bestaat, ik heb hem nooit gezien

Santhi Jelle!
Jelle vertrekt
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Nikki

He! Is dat kind van Mo?

Santhi Nee!
Els

En dat het ze het niet kan, is wel duidelijk toch.
Daar zullen ze niet blij mee zijn, hoor.
He?
Meiden zoals jij zouden geen kinderen mogen krijgen, hè?
Ja, daar ben je te dom voor. Sorry dat ik het zeg, maar het is toch de waarheid.
Dat willen ze niet meer. Domme asociale mensen.
En zodra jij dat kind hier op de stoffige planken baart, krijg je hoe dan ook een mislukkeling.
Een tuigbaby. Die komt scheldend ter wereld! Ja. Echt.
Afmaken of afvoeren. 1 van de twee
He meisje. Dan kun je wel gaan huilen, maar dat veranderd de waarheid niet hè.
He! Je kunt nog alle kanten op, hoor.
Je bent nu geen 16 meer en je moeder kan je geen tweede keer op straat zetten.
De wereld vergaat niet. Nog niet tenminste.
't is wachten tot de zondvloed komt.
Dat wel

Santhi Dit kan niet. Ik kan hier toch niet een kind krijgen?
(Santhi valt huilend in de armen van Els.Els heeft geen idee hoe hiermee om te gaan. )
Els

Laat me los!
Rot op!
Daar krijg ik uitslag van.
Jankende mensen
Vooral op de natte plekken
Daar krijg ik uitslag van.

Els vlucht weg
Nikki

(Duwt Santhi tegen de muur) Als dat kind van Mo blijkt te zijn, ruk ik het eigenhandig je baarmoeder
uit.
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Scene 8

* Tussen de muren - Mo & Nikki *

In de ruimte zijn vier kamertjes/huisjes te onderscheiden, met gaasdoek ervoor. Met bepaald licht kun je er
wel doorheen kijken, en soms ook niet.
In het huis van Mo
Nikki komt binnen. Ze verleidt hem.
Nikki

Dus hier woon jij

Mo

Waarom ben je hier?

Nikki

Ze zeiden dat je hier zat. Dat je huisarrest hebt. Dat je een enkelband draagt.
Ze zagen de rode stiksels. "Het is wachten tot ie incheckt" zeggen ze. Hij is veranderd.

Mo

Hebben ze je gevraagd hier te komen? Om te testen?

Nikki

Wat denk je! Dat de wereld om jou draait?

Mo

Ja of nee

Nikki

Nee

Nikki werpt zich in Mo zijn armen, Mo laat haar vallen en stapt over haar heen.
Mo

Optyfen

Nikki

Heb je mij gemist?

Mo

Wat kan ik zeggen…

Nikki

Ja

Mo

Ik heb jou niet nodig. Ik heb niemand nodig. Het gaat heel goed hier, ik doe het heel goed, 't duurt
niet lang meer of ik ben weg.

Nikki

Waar ga je heen dan?
Je caravan is weg.

Mo

Maakt niet uit.

Nikki

Waar is mijn Mo gebleven, met z'n handeltje hier en daar, z'n vrijstaat in het bos, altijd bezig, … Mo
die zich door niemand tegen liet spreken. Die altijd bleef doorgaan, wat ie ook onderweg tegen
kwam. Liever jong en rijk, dan oud en arm.

Mo

Als 'wij' zo goed waren, dan had je er beter niet voor kunnen zorgen dat ik hier geplaatst werd

Nikki

Dat heb ik niet

Mo

nee, uit wraak aangifte van huiselijk geweld! Dat helpt.
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Nikki

Ik heb die melding terug getrokken

Mo

Te laat
Denk maar niet dat ik ooit nog maar iets van jou wil.

Nikki

Vlei jezelf maar niet hoor, Mo. Ik ben hier niet gekomen voor jou.

Mo

O nee?

Nikki

Nee

Mo

waarom dan?

Nikki

Omdat het moest.

Mo

Fuck jou! Ik weet hoe jouw zieke geest werkt. Ik ken die blik. Ik weet hoe jij kijkt, hoe jij zuigt, hoe jij
systematisch iedereen af gaat, op zoek naar de zwakke plek, waar je dan met je nagel zachtjes in
gaat zitten wroeten, tot de huid gaat schilferen, het gaat etteren, rood zwerend, en het zacht genoeg
is om - hup - je hele hand naar binnen steken, en iemand zijn hart eruit te rukken.
Niks gebeurt zo maar. Alles is bij jou met opzet. Ik ken jou Nikki. Ik ben jou. Je kunt wroeten wat je
wil, maar het enige wat je zult vinden een lege holte. En dan sta je daar, tot aan je ellebogen vol met
ettervocht en bloed: oh Mo, oh Sorry Mo!

Nikki

Jouw gat is niet leeg. Dat loopt over van haat.
Een vlammetje erbij, en alles staat gewoon weer in de fik. Net als altijd.
Dat vieze schurftwijf. Waarom praat zij nog?
Hm?
Mijn Mo had al lang haar bek dicht gesnoerd.
En die Santhi… wat is dat?!
'Varkens horen aan het spit' weet je nog?
Of is het bij gebrek aan beter?
Je blijft toch een man he… met behoeftes. Toch?
Is dat het?
Neem jij de moeder, neem ik de zoon…
Hmm? Of zullen wij diegene nemen, die we aankunnen…
Jij - ik

Mo

Wat ben je van plan?

Nikki

Niks

Mo

Laat ze met rust. Ik meen het Nikki - laat ze.

Nikki

Anders?
Hoe zei je dat ook alweer?
O ja. Wat je oogst, mag je zaaien.
Mootje. He!
Lieve Mo.
Dingen gaan zoals ze gaan.
We zitten nu eenmaal met elkaar opgescheept. Waarom niet het beste ervan maken?
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Mo

Nikki rot op.

Nikki

Teringlijer.

Scene 9

* Bewonersvergadering *

(Els leest hardop voor uit de krant)
Els
"De man had een verklaring afgelegd bij de politie over een voorval waarbij geschoten werd. Dat
komt hem te staan op treiterijen en pesterijen door het gezin uit de buurt. Vier jaar gaat dat door, de man
doet vele malen aangifte." Goedemorgen "maar de politie kan niets bewijzen. (Mo pakt de krant af.)
Mo

Waar is Jelle?

Els

Lees. Gaat over je vriendinnetje.

Mo
"Uiteindelijk zwicht de man. Hij verhuist. Een hele stoet instanties heeft zich met hen bezig gehouden.
De betrokken partijen vormen nu één front, onder regie van de gemeente. De vader, een alcoholist, woont
nog tijdelijk op hetzelfde adres. De zoon is in hechtenis genomen. De dochter is uit huis geplaatst, de
kleinzoon is op een geheim adres ondergebracht. De uitkeringen van de gezinsleden zijn gestopt. Onderzocht
wordt nog of het huis van de vader ontruimd kan worden."
Els

Heb jij een vloeitje voor mij? Ben net bij de rechtbank geweest.

Mo

En?

Els

Ik heb mijn mond gehouden. 't Beste advies wat er tussen zat. Ze geloven me toch niet. Kijken altijd
net over mij heen. Toen ik zwanger was heb ik mijn vruchtwater opgevangen als bewijs -

Mo

- En nu?

Els

Wachten. Ze zullen vast weer een brief sturen. Niet dat ik die open maak. Hahaha. Mooi niet.
Ik stuur hem gewoon terug, heb ik bedacht. Gewoon, retour afzender. Huppa.
In de taxi reed ik langs de huizen. Allemaal netjes aan kant, lege vensterbanken, 't leek net een
filmdecor, weet je wel. Zat die beheerder netjes naast mij. Tas bij z'n enkels, heb ik dit krantje er
even uitgevist. Gaat het over die familie van dat loeder. Knettergek

Nikki

Had je het over mij?

Els

Zie je wel! Mo, zeg er eens wat van.

Mo

Laat mij erbuiten.

(Jelle komt uit de kamer van Nikki lopen)
27

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 26 juni 2019

Els

Santhi! Santhi! Ben je Jelle niet kwijt?

(Santhi komt naar buiten)
Santhi Wat?
Els

Mo, zeg er eens wat van! Kom op pitbull.

Mo

Je staat in de krant.

Santhi Ik?
Mo

Nikki.

Nikki

Dat is oud nieuws.

Els

(Over Jelle tegen Santhi) Hij zat bij Nikki. Daar kwam hij vandaan. Uit haar deur! Toch Mo? Mo?

Mo

Laat mij erbuiten

Nikki

We hebben even gezellig gekletst.

Els

Hij praat niet. Toch Jelle? Jelle? Hallooo
Dat is niet goed hoor!

Nikki

Hoe kom jij aan die krant?

Els

Heb ik vanmorgen gekocht

Nikki

De krant van vorige week

Els

Mo?

Mo

Wat begrijpen jullie niet aan: Laat me! Jezus. Stop met dat hijgen in mijn nek, en wroeten met die
stem. (tegen Santhi) En waarom zeg jij ineens niks meer?

Els

Ze is zwanger…

Nikki

Ja…
En wat gaan we met het kind doen?

Mo

Dat meen je niet.

Nikki

Dat meent ze wel.

Mo

Is dat zo?

Santhi Ja
Nikki

En nu?
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Mo

hoezo en nu…

Els

Weet Axel het al?

Santhi Alex
Nikki

ze moet het weg laten halen. Dit is geen plek voor een kind. Ze heeft geen geld, geen dak, geen
familie niks… straks staat ze op straat, boven een prullenbak op zoek naar eten

Santhi Dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik heb gehoord dat baby's van moeders die tijdens hun zwangerschap
honger hebben geleden in de hongerwinter, dat die hun hele leven een knagend gevoel van binnen
hebben. Alsof ze nooit genoeg hebben. Nooit.
Els

Die komt scheldend ter wereld, dat heb ik al gezegd.

Nikki

Of met een enkelband

Mo

Bek houden.

Santhi Ik kan de huur niet eens betalen. Alles wat ik verdien gaat rechtstreeks naar de schuldsanering.
Alex zegt altijdMo

Rot toch op met je Alex.

Nikki

Jaloers?

Santhi Wat moet ik doen?
Nikki

Ja Mo, wat moet ze doen?

Els

Ze mag hopen dat het geen mongooltje wordt.

Mo

Mij erbuiten laten

Nikki

Weghalen

Els

Niet iedereen is voor alles weggelegd. Ik met mijn COPD kan nu eenmaal ook geen marathonloper
worden. Zo zijn die dingen. En als je te dom bent, zou je ook gewoon niet mogen stemmen. Laat
staan dat je de politiek in zou gaan. En sommige mensen zouden ook gewoon geen kinderen mogen
krijgen!

Santhi Els houd je bek! Ik kan niet denken zo.
Els

Hou zelf je bek, pokkewijf! Wanneer is er ooit iets goeds uit dat denken van jou gekomen?
't Is nu net als in die geloofsdorpen van vroeger. De geschiedenis herhaalt zich. Neven hier trouwen
met hun nichten uit Marokko. Daar krijg je achterlijke kinderen van! En altijd te hard praten, op zo'n
agressieve manier. Geen idee wat ze zeggen, maar het klinkt bedreigend. En ze aanspreken werkt
niet, hoor. 't Is een rode lap op de stier leggen.
Ik ben niet haatdragend. Echt niet.
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Nikki

Kan iemand een prop in haar mond doen, voor ik mijn voet erin zet?

Els

Ja, precies, maar als ik in de supermarkt vriendelijk aan de rij vraag of iemand mijn boekje met
zegeltjes wil hebben, en iedereen zijn hoofd wegdraait om de andere kant op te kijken, kun je het
mij niet kwalijk nemen dat ik scheldend de winkel verlaat. Wat denken ze - dat die zegeltjes met
rattengif geplakt zijn?
Nee, ik heb het wel gehad met buiten.
Wat mij betreft was het eindelijk allemaal prima, tot dat vuile wicht binnen kwam.
Waarom zit ze hier überhaupt bij. Ze is als laatste gekomen. Ik woonde hier eerder, dus ik hoef me
van haar helemaal niks aan te trekken.

Nikki

Iedereen negeert jou, omdat niemand iets met jou te maken wil hebben

Els

Vieze stoephoer. Bedeltrut. Hier speciaal gekomen voor Mo, je vriendje, maar viel dat even tegen hè.
Hij moet je niet meer. Te laat. Hoeveel agenten heb je moeten aanvliegen om hier geplaatst te
worden, he?

Nikki valt Els aan
Nikki

Kom hier, schurfkut. Ik ruk je ogen uit. Ik pis je bek vol en knijp je neus dicht terwijl ik op je schedel
spring.

Mo

Nikki!

Els

't Stond in haar papieren ja!

Mo

En nou houden jullie allemaal je kop dicht, anders steek ik de boel in de fik met jullie erbij!

…
Mo

Als jullie elkaar willen afmaken, ga je gang. Maar mij laat je erbuiten.

Els

Ik -

Mo

Uh! Nog één woord. Ik meen het. Nog één woord…

Mo gaat weg.
Els

Ik heb het gezegd. 't Is wachten tot de zondvloed komt.
Jelle, ik zou gaan als ik jou was. Nu het nog kan. (Els af)

Nikki

We moeten haar pakken.
Ze houdt niet op. Ze moet leren haar bek te houden.
Sant?

Santhi Ik weet 't niet, Nikki. Ik weet niet
Nikki

Ik wel. En jij gaat me helpen.
Als jij niet doet wat ik je zeg, trap ik je in je buik.
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Scene 10

* ontvoering *

Santhi Als het regent, en je staat buiten, en je wordt nat tot op het bot
Als je vlak voordat je slaapt, in je droom van een klein stoeprandje valt, en het voelt als een diepe val
Als je wakker ligt te staren in het zwart om je heen en de stilte je teveel wordt, je het radiootje op de gang
aan zet en de zachte muziek je de ochtend in trekt
Als een hond naar zijn stok in het water zwemt en een klein meisje roept; kijk een zeehond!
Kijk een zeehond!
Nikki

Als ze komt, pak je haar

Santhi Jelle heeft nog nooit sorry gezegd. Is dat niet raar?
Nikki

Waarom zou hij. Spijt hebben van dingen heeft totaal geen zin.

(Els komt aangelopen)
Els

Daar heb je de dodo's. Nog net voor ze uitgestorven zijn.

Nikki

Dag Els!

Els

Wat is er?

(Santhi pakt Els beet, Nikki schuift een stoel onder haar (of ze zetten haar op het looprekje), binden haar
vast)
Els
Wat doe je? He? Auw. Laat me los. Laat me los. Godverdomme. Krijg de sterfziekte! Krijg de
ongeneselijke sterfziekte. Jullie allemaal. Help! Help! Blijf met je poten van me af! Tyfuswijven. (Ze stoppen een prop in haar mond)
Santhi En nu?
Nikki

Nu houdt ze tenminste haar bek dicht

(Nikki loopt weg. Jelle komt uit een hoek tevoorschijn. Hij kijkt Santhi aan.)
Santhi Jelle. Lieverd. Wat je net - Dit mag je nooit doen, hoor je. Echt niet. Het kon nu even niet anders.
Hoor je? Els had er om gevraagd. Een beetje. Dat klinkt gek - dat weet ik ook… maar het komt goed. Echt.
Jelle

Hoer

(Jelle loopt weg.)
Santhi Jelle! Jelle!
(Santhi er achter aan)
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Scene 11
Mo

* Mo en Els *

Wat is dit?

(Haalt prop uit Els haar mond)
Els

klerewijven, krijg de sterfziekte, godverdomme, krijg de sterfziekte, lepralijers,

(Mo stopt prop weer terug)
Mo

Nikki?

Els

MMMM - (prop eruit) en Santhi. Santhi, die domme dodo. Nu niet doen alsof je er niet van wist.

Mo

Ik weet van niks

Els

Maak me los dan

Mo

Waarom

Els

Waarom? Omdat ik graag de tango wil dansen! Daarom!

Mo

Waar zijn ze dan

Els
Weet ik veel. Ik zat gewoon tv te kijken, Discovery, gaat niet meer op een ander net, of harder of
zachter - kom ik hier aan, staan ze daar. "Dag Els!" Die Nikki is niet goed wijs. Ze stookt Santhi op waar je bij
staat. Is dat kind van jou? Dat denkt Nikki de hele tijd. Dat dat kind van jou is. Jelle zegt: "Hoer" en loopt zo
weg. Niet dat ie mij los maakt ofzo. Nee natuurlijk niet. Praten deed ie ineens wel. Rotjoch. He Pitbull! Kun je
even een shaggie voor me draaien? Een shaggie. He!
(Nikki komt binnen met een krant)
Nikki

Hee Mootje!

Mo

Wat heb je gedaan?

Nikki

Auw! Laat me los

Els

Pokkewijf

(Nikki geeft Els een klap)
Els

Wacht maar! Denk je dat je hier mee weg komt?
Jij gaat je broertje achterna. Achter slot en grendel in een koude cel. Dan hoop ik dat je wegrot aan
een of andere ongeneselijke sterfziekte!

(Nikki stopt de prop weer terug in haar mond)
Nikki

Alsjeblieft. Speciaal voor jou. Eindelijk rust!

(Nikki begint Mo te zoenen.)
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Scene 12

* De nacht dat Jelle weg ging *

In de nacht - Jelle komt voorbij - Els spuugt de prop uit.
Els
Jelle! Wacht even. Jelle.
Kun jij een shaggie voor me draaien?
He?
Hier, in mijn binnenzak.
Jelle kom, he. Ik ben het maar. He?
…
't Is tien jaar geleden dat ze dood is gegaan.
Longontsteking, hè.
Vertel mij wat.
Hè.
Longontsteking. Ik heb COPD. Dat is erg hoor.
Gaat nooit meer over. Hè.
Maar denk maar niet dat ze met een spuitje aan kunnen komen bij mij.
Ze gaan steeds verder hè, dat wel.
Waarvan je twintig jaar geleden dacht; dat kan niet, dat is nu zo.
Neem 't rookverbod!
Wie had ooit gedacht dat dat doorgevoerd zou worden?!
Hè?
Ik niet hoor.
Nee ik niet.
Nee, ze verzinnen het waar je bij staat en voor je er erg in hebt is het ineens de regel.
Zal niet lang meer duren of ze delen bij de dokter spuitjes uit.
Net als bij die katjes. En die andere beestjes.
Geen bastaards meer. Geen foutjes, geen zieken, geen wangedrag…
Ik heb het de directeur gevraagd hoor. Ja echt.
Zat ie mij zo glazig aan te kijken en werd ik vervolgens met een receptje in mijn handen weer de gang op
gestuurd. Wat moet ik nou met een recept!
Alsof ik ze niet door heb.
Je kunt je het nu nog niet voorstellen, maar het duurt niet lang meer: hup stekker eruit.
Maar bij mijn niet hoor.
Nee, daar waak ik voor.
Bij Dolly wel.
Ja. Zo gaat dat.
Zo gaan die dingen.
Dat meisje was pas 6. 't Arme schaap. Oude genen hè.
Dat is al tien jaar geleden.
En vannacht heeft ze me bezocht. Ja, je denkt vast dat ik gek ben, maar 't is echt.
Het eerste gekloonde schaap van de wereld heeft mij in mijn dromen bezocht.
Ik zat op een bootje midden op zee, zonder zeil, zonder motor, met één roespaan.
Ik maar roeien en roeien, maar bleef in rondjes gaan natuurlijk. Op een gegeven moment hoor ik gebonk
tegen de onderkant. Dus ik stil… zie ik allemaal luchtbelletjes aan de zijkant omhoog komen…
Komt uit de diepte een witte vlek; steekt Dolly het schaap haar kop ineens boven water!
Je denkt: met al dat volgezogen wol zinkt ze direct naar de bodem, maar Dolly niet hoor.
Ze peddelde rustig met haar pootjes zo rond mijn bootje.
De lieve schat.
Dan tuit ze haar lippen en zegt ze ineens: "je hebt altijd recht op 8 dagen geld terug."
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"Je hebt altijd recht op 8 dagen geld terug."
En toen werd ik wakker.
Stond de televisie nog aan. Discovery channel.
Ik krijg het ding niet meer uit of aan, harder of zachter of een ander kanaal.
Ja de stekker er uit. Dat zal wel helpen, wie zegt dat ie dan nog aan gaat?
Dat kunnen we goed hè.
Regels maken.
We laten niets graag aan 't toeval over.
Liever bouwen we de hele wereld eigenhandig in elkaar.
Alles, mens, dier, schaap…
Als 't kon zouden we de boel terug draaien en die 7 dagen van God overdoen.
Als 't kon zouden we het doen! Hahahaha.
Als 't kon wel.
Helaas is de binnen-8-dagen-geld-terug tijd al lang voorbij. Hahahaha.
Laat de nonnen het maar niet horen.
God, ben het ritme helemaal kwijt. Ja zo gaat dat.
Dag, nacht, hoe laat 't is of waar ik ben; soms zou ik het werkelijkwaar niet weten.
Laatst dacht ik dat ik dood was, maar het zelf nog niet doorhad. Het had gekund.
Tot ik pijn in mijn longen kreeg. COPD hè. Longemfyseem.
Gaat nooit meer over. Dat is erg hoor.
Maar ach, wie zal het zeggen.
Weet jij veel.
Jaja. "Je hoeft je koers maar 1 graad te veranderen, om in een andere haven aan te komen."
Dat zei mijn vader vroeger al. Haringvisser hè.
En gelijk had ie.
Maar wat moet je als maar één roeispaan heb meegekregen?
Zwemmen als Dolly zeker.
Ik ben gekke Henkie niet.
Nee dan gooi ik liever het anker uit.
Gewoon liever het anker uit.
Wat jij Jelle?
Wat jij….
Zeg… waar is die Axel nou naartoe?
Hij is niet op missie hè…
He?
Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al.
Wil jij me losmaken?
Jelle, waar ga je naartoe?
Jelle, geen rare dingen doen nou, hè.
Jelle!
Daar gaat ie. Daar gaat ie dan.
Nou hopen dat ie geen balk tegen komt.
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Scene 13

* En nu? *

Els ligt te slapen in haar stoel. Nikki en Santhi hangen er omheen.
Mo leest een krantje voor zijn huis.
Santhi En nu?
Nikki

Weet ik nog niet

Santhi Is het nog niet genoeg? Ik bedoel- dit zal ze niet snel vergeten. Ze moet toch ook eten, en drinken..
en naar de wc…
Nikki

Er was een keer een kerel en die bleef maar op mij zeiken. De tuin was niet schoon genoeg, zijn
elektriciteitrekening klopte niet, de muziek stond te hard, teveel geschreeuw door de muren…
vitten, vitten en vitten, maar bewijzen had hij niet. Op een ochtend pakt Mo zijn auto, en heeft hij
die kerel de hele weg naar zijn werk gevolgd. Bumperkleven, inhalen, afsnijden, er voor zitten en
remmen. Bumperkleven, inhalen en afsnijden. Inhalen en afsnijden. Zijn ogen strak via de spiegeltjes
op die man gericht. Aan het einde van dag, toen die kerel weer naar huis wilde rijden, stond onze
vriend Mo wederom op hem te wachten…
Binnen een week was hij weg.
Met of zonder enkelband, zat je aan z'n meisje, zat je aan Mo

Santhi Waar is Jelle eigenlijk?
Nikki

Hoe moet ik weten waar jouw kind uit hangt

Santhi Jelle! Jelle!
(Els wordt wakker van dat geschreeuw. Santhi gaat op zoek naar Jelle maar kan hem niet vinden. )
Nikki

Goedemorgen!

Els

He? Waar ben ik? Godverdomme! Auw! Auw! Ik moet naar de w.c.

Nikki

Wat zullen we doen Mo?

Mo

Ik doe niks

Nikki

We kunnen haar stenigen

Els
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.
Amen
Nikki

Of we kunnen haar echt gijzelen. Losgeld eisen en dan samen naar Mexico.

Mo

Je kijkt teveel films.

Nikki

Wij samen, wij tegen de rest. Waarom niet?
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Els

Mo, maak me los. Niks doen maakt je medeplichtig hoor je. Dan zit je net zo goed in de stront.

Santhi komt terug.
Santhi Jelle is er niet. Nergens. Niet binnen, buiten…
Els

Hij is weg

Santhi Hoe weet je dat?
Els

Omdat ik hier de luxe positie heb om vanaf mijn troon alles in de gaten te houden, nou goed!

Santhi Zei hij waar hij heen ging?
Els

Het enige wat ik Jelle de afgelopen 2 maanden heb horen zeggen is "Hoer"
En jij weet wel tegen wie. Ja dat weet jij wel. "Hoer." Moet je er wel geld voor vangen.
Ik moet naar de w.c.

Santhi We moeten hiermee stoppen. Nu. (Wil Els losmaken)
Nikki

Mooi niet

Santhi En Jelle dan? Straks komt ie nooit meer terug
Els

Ik heb het je gezegd. Dat opkroppen is niet goed. 't Is een kwestie van afwachten tot het naar buiten
spuit. Ik kan het weten. De mijne hing zich op.

Nikki

Als je ergens aan begonnen ben, moet je 't ook afmaken. He!
Santhi. Kijk me aan.

Els

Laat je niet gek maken, Santhi.

Nikki

Als iemand aan jouw haren trekt, pluk je de ander helemaal kaal
Als iemand jou over jouw schoenen pist, pis jij over zijn hele lijf
Als iemand zijn tanden laat zien, bijt jij een stuk vlees uit hun wang.

Els

je hebt nog nooit iemand kwaad gedaan, toch Santhi.
Je hebt je hele leven je best gedaan om niemand in de weg te zitten.

Nikki

.. en kijk waar het je gebracht heeft.

Els

Santhi? He. Santhi, ken je Dolly?

Santhi Dolly Parton?
Els

Nee, Dolly het schaap. Dat gekloonde schaap.
Ik heb over haar gedroomd. "Santhi, maak haar los" riep ze…. Ja echt…
Wat zit je nou te janken… jezus, jankerd! Wat heb ik daar nou aan.
Mo, mietje, watje, laat je die twee ordinaire piswijven gewoon over je heen lopen?

Santhi (Begint te huilen en soort van hyperventileren) Ze zullen me komen halen.
36

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 26 juni 2019

Dit kan toch niet?
Ze pakken hem van me af. Jelle. En wat gebeurt er dan met hem? He?
Dan mag ik mijn kinderen nooit meer zien!
Waar is dat kolerejoch? Hij had het niet moeten zien. Maar ik kon er niks aan doen. Hij liep langs en
zag het. Mij. Ons.
Ik had nieuwe schoenen aan, veel te duur, maar toch gekocht. Ik had de stickertjes erop laten zitten,
de volgende dag wilde ik ze ruilen.
Hij heeft mij gemist. Hij heeft mij heel erg gemist. Heel heel erg gemist.
Zo erg dat hij mij vast wil houden. Stevig. Overal.
Hij kijkt anders. Of het afwezigheid of walging is, weet ik niet.
Ik lach. Hij trekt mij naar zich toe.
Ik lach. Hij trekt mijn bloesje open.
Hier op het bankje in het park.
Hij ruikt anders. Zoete adem van drank. Hij trekt mij mee het bankje af, en duwt me de bosjes in.
Ze mogen niet vies worden, mijn pumps. Ik moet ze kunnen ruilen.
Hij trekt m’n broek los, boomschors in mijn huid. Ik lach.
Hij heeft mij gewoon gemist.
'Doe maar niet' zeg ik. 'Jelle komt zo'
Hij hoort me niet. Hij zit volledig in zijn gemis.
'Dit doet pijn' zeg ik
Hij hijgt. Hij luistert niet. Mijn huid brand. Mijn nieuwe schoenen zakken weg in de modder.
'Mam?' zegt Jelle
Ik zie Jelle door de bladeren kijken. Ik wil hem van me af duwen, maar hij grijpt met een hand mijn
polsen en de andere mijn haren. 'Bijna' hijgt hij. 'Bijna.'
'Loop maar even een rondje, Jelle'. 'Loop maar even een rondje'
…
Niemand geloofde nog dat ik niet op de schoenen buiten gelopen had.
Geld terug kreeg ik niet.
En nu is hij weg… hij is weg. En ik weet niet waarheen. (huilt)
Mo

"Alex zegt: wie zwijgt kan ook geen kwaad spreken"

Nikki

(tegen Santhi) Lafbek!

Els

(Nikki komt op haar aflopen.)
Ga weg! Ga weg! Weg! Rot op. Uit mijn buurt. Jij loeder van de duivel.
Zwakbegaafde ordinaire bastaard! Hoer. Hoer. Santhi? Help me. Mo? Help dan godverdomme! Dit
kunnen jullie niet maken. Vuile gluiperds, kakkerlakken. Jullie zijn gek! Knettergek. Ze moeten jullie
afvoeren en opsluiten. Ik schijt in mijn broek hoor. Ik laat het gewoon lopen. Ik schijt gewoon over je
heen!! Net als dieren, als ze moeten vluchten, laten ze gewoon alles lopen, want dan kunnen ze
harder rennen. Als ze moet vechten of vluchten, kun je maar beter leeg zijn (Nikki gaat op een soort lapdance achtige manier op Els haar schoot zitten, legt een doek over haar
hoofd, en verstomt els tussen haar borsten. Els bijt Nikki in haar borst.)

Nikki

Auw! Schruftkut.

Els

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op
aarde zoals in de hemel.
Waar heb ik dit aan te danken. Wat heb ik gedaan?

Nikki

Je bent geboren
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(Els spuugt in Nikkie haar gezicht. Nikki slaat Els. Mo duwt Nikki aan de kant en stopt de prop weer in Els haar
mond)
Mo

Nikki! Genoeg.
(tegen Els) Soms moet je weten wanneer je bek te houden
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Scene 14

* De teleurstelling *

Els zit met de prop in haar mond. Nacht.
Mo gooit steentjes tegen de wand.
Mo
't Is toch wachten tot de zondvloed komt? Laat het dan maar komen ook.
Ik heb zo mijn best gedaan. Zo mijn best gedaan. Maar jullie houden niet op.
Jullie zuigen me leeg.
Gratis advies: Voor Nikki moet je oppassen. Zorg dat je ogen in je rug hebt, want ze steekt graag.
En die Santhi blijft maar bellen naar Jelle, terwijl zijn telefoon al lang uit staat.
Het heeft geen zin, en toch blijft ze het doen.
Jij weet vast waar hij is, maar zegt niks.
Natuurlijk niet. Waarom zou je…
Weet je Els?
Je kunt dansen wat je wil, in de maat, zoals ze het graag zien… maar het veranderd geen ene fuck.
Het gaat namelijk niet om mij.
Nee…. Het gaat om henzelf.
Zwakkelingen, Angsthazen.
Orde en tucht
Om de boel te temmen
Bullshit!
Alles is voer om hun angst te voeden
Dat grauwe monster, wat langzaam stilletjes groeit
Eerst als een knoop in je maag en nu tot in elke vingertop, tot hij er via je nagelriemen langzaam uitklimt en
overal zijn bek laat zien, met stinkende adem, rooddoorlopen ogen, en trillende bovenlip.
Waarom denk je dat er niks gebeurt?
Helemaal niks? Af en toe een evaluatie rapportje om de schijn op te houden, dat wel.
Maar verder?
Dat heet kop in het zand steken en wachten tot de rest elkaar op vreet.
Hopend dat hun struisvogellijf nog overeind blijft.
Het gaat helemaal niet om de feiten, het gaat om hun gevoel.
't Begint bij het kleine gezeik. Katten die op je grasveldje schijten, honden die bij elk geluid door de muren
blaffen, afval dat expres voor je neus op de straat wordt gegooid, nachtelijke ruzies in de portieken van de
flat achter je, de jongens die je niet aan kunt spreken.. komen ze met een capuchon verbod, dan een
bontkraag verbod- puur alleen voor hun eigen gevoel van veiligheid.
Lekker naar buiten wijzen omdat wat je binnen in jezelf ziet, je misschien niet bevalt!
Ik zeg je: als je in de hel brandt, kun je niet ophouden met dansen.
Ze spelen met je. Als een dood vogeltje.
Hier komen over een tijdje luxe villa woningen. De nieuwe plannen zijn net gepresenteerd.
Waar wij heen gaan, hebben ze er niet bij vermeld. Voor je het weet zetten ze je op de boot en laten ze in de
leegte het anker uit. Ze duwen ons gewoon net zo ver weg tot we van het randje afvallen.
Want waarom zou het anders zo stil blijven?
Els niest
Gezondheid. Mijn oma zei altijd dat als je niest zonder je hand voor je mond, dat je je ziel kwijt kunt raken.
Nu denk ik: waarom niet?
Wat er niet is, kan ook niet geraakt worden
Fijn hè.. die stilte.
Als je echt luistert van binnen, dan kan het verrekte stil zijn daar. Hoor je dat?
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Scene 15

* Het einde *

Santhi kijkt naar buiten. Els zit nog op haar stoel, vastgebonden.
Een dikke stilte
Santhi Sorry. Els, het spijt me. Ik wil dit niet.
Zij dwong me het te doen. Ze is gek.
Ze belde aan bij willekeurige buren om vervolgens diegene in de deurpost in elkaar te trappen.
Willekeurig hè? Waarom?
Omdat ze graag hier geplaatst wilde worden, bij Mo.
Dat heeft ze me zelf verteld.
…
Mo komt aangelopen.
Santhi Ik heb nog niks van Jelle gehoord. Van Jelle. Ik. Nog niks!
Straks heeft ze gelijk. Straks heeft hij zich ook Of heeft hij zich aangemeld bij het leger ofzo. Dat kan. Alles kan!
Je weet het niet…
Nikki komt aangelopen
Nikki

Goedemorgen

Santhi Hai
Nikki

't Stinkt hier. Ze stinkt.

Santhi Ja, wat wil je na 2 dagen…
Nikki

(tegen Mo) Wat zie jij er lekker uit.

Mo

Sht!

Santhi Ze zegt al een tijdje niks meer.
Nikki

Prima toch.

Santhi Ik maak me een beetje zorgen om haar
Nikki

En dat zegt iemand die haar kind van 5 alleen thuis liet om helemaal opgetut door 't Gooi te lopen in
de hoop dat een rijke man verliefd op haar zou worden… Zorg jij eerst maar eens voor jezelf

Santhi Hoezo
Nikki

Met die baby, en Jelle…

Santhi Als ik ga slapen zie ik altijd de ogen van mijn moeder.
"Je laat het weghalen, of daar is de deur."
(tegen Nikki) Misschien heb je gelijk. Is ie doordat ie uit mijn buik komt wel gedoemd te mislukken.
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(tegen baby) Is de wereld beter af zonder jou. Want wie zit te wachten op een baby die scheldend
ter wereld komt? En zo'n pretje is het niet…
Soms. Soms wel. Als je in de regen staat en nat wordt tot op het bot. Dan voel je dat je er bent. Dat
jij er bent en dat 't er verder niet zoveel toe doet…
Maar als je de regen niet meer voelt…
Ach ja. We kunnen altijd nog naar het vreemdelingenlegioen.
We kunnen altijd nog naar het vreemdelingenlegioen. Toch?
Nikki

Vraag het Mo.
Mo heeft wel een antwoord. Toch Mo?
Toen z’n vader op sterven lag, hij had die man sinds zijn 15e niet meer gezien, toen -

Mo vliegt Nikki aan, grijpt haar bij haar keel, wil haar keel dichtknijpen
Mo

Genoeg is genoeg, klerewijf! Genoeg. Praat niet meer tegen mij, praat niet meer over mij, kijk mij
niet aan, adem niet in mijn buurt. Laat mij met rust! Jij, de rest, het kan me allemaal geen reet
schelen, hoor je dat. Loop op je tenen, want als ik je hoor, dan sla ik je plat. Pats. Als een mug tegen
de muur. Denk maar niet dat ik de bloedvlek schoon ga maken.
Haal die grijns van je kop! Haal die verdomde grijns van je kop.
Ik waarschuw je. Ik knijp je strot door. Ik meen het. Ik meen het echt.

Santhi Niet doen, Mo. Mo, niet doen. Jongens stop nou. Kappen nou. Stoppen. Mo. Niet doen. Laat haar
los. Mo!
Mo laat haar los
Nikki

Hehe. Daar ben je dan. Vuile gluiperd. Daar ben je dan.
Ik heb je gemist.

Mo

Sht!

Els

Dolly? Dolly, ben je daar?
…
Heee meisje. Daar ben je weer. Lekker aan het zwemmen he. Ja.
Dag meisje. Hallo. Ho! Voorzichtig. Pas op voor je longontsteking. Moet je niet kou vatten he. He.

De deur gaat open. Jelle staat in de deuropening.
Iedereen kijkt verward naar Jelle.
Els

Dag jongen… is het zo ver? Kom je je zieke moeder halen?

…
Santhi Jelle!
Waar was je je…
Alles goed? Waar was je! Kolerejong!
Jelle loopt naar binnen.
Jelle

Ik stond voor de kazerne, ze gingen hem voor me halen.
In mijn achterhoofd de stem van Mo:
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"Jelle - luister goed.
Het is hard buiten. Als je zwak bent, ga je op je knieën. Doggystyle. Één voet in je nek.
Ben jij een hond, Jelle?
Beter jong en rijk dan oud en arm.
Blaf als het ander is. Blaf maar. Nou?"
Ik buk niet om moddersporen op mijn rug terug te vinden. Ik buk niet.
Alex komt aangelopen. Legerbroek, jasje en pet. "Wat doe je hier?"
Ik ben mijn moeder niet. Ik buk niet
"Wat is er, Jelle… Jelle - wat is er"
IJspriem in mijn zak.
De zoveelste klootzak, de zoveelste die vertrekt, omdat het hem geen reet interesseert.
Omdat wij hem geen reet interesseren.
"Jelle - wat doe je hier?"
Van onderen, zei Mo. De weg van de minste weerstand, zei Mo.
Ik buk niet. Ik wil niet bukken. Als ik ook buk.. wat blijft er dan nog van over?
Els

Je moeder heeft je gemist, jongen. Ik heb je zo gemist.
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, Roza, Pers, kale en Cycla. Die had een oog. Zo heetten ze, mijn poezen, jongen. Je had ze vast
lief gevonden.

(Over de tekst van Els heen)
Santhi Jelle vertelde altijd een mopje vroeger. Elke dag dezelfde. Er waren eens 3 konijnen.
Een Nederlandse, een Belgische en een Duitse. Op een dag - BANG! - kwamen ze alle 3 in een
gemene val terecht. Na een paar dagen zegt het Nederlandse konijntje : "Als ik mijn poot afbijt ben
ik weer vrij!" Dus hij bijt zijn pootje door en rent er vandoor. Het Duitse konijntje volgt en rent er
achter aan. Op een gegeven moment vraagt het Nederlandse konijntje aan het Duitse: Waar is de
Belg? Ze gaan terug om te kijken en daar zit nog steeds het Belgische konijntje vast in de klem. Maar
waarom zit je nog hier? Vragen ze. Zegt het Belgische konijn: "ik heb al 3 poten afgebeten maar ik zit
nog steeds vast!" (Begint zelf heer hard te lachen)
Els

Hebben ze hier ook roodborstjes jongen?
Roodborstjes?
Weet je nog dat we dat altijd zongen? Samen
Roodborstje tikt tegen het raam ting ting ting
Laat mij erin
Laat mij erin
Weet je dat nog, lieverd? Weet je nog?
Het is hier zo koud en zo guur naar mijn zin
Laat mij erin, ting ting ting

FIN
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