Bij de familie Vandendriessche thuis. Seppe gehaast op, met rugzak. Zijn kleren zijn gescheurd en hij
zit onder de zwarte vegen. Viviane off scène.

SEPPE

Ma? Ma, waar ben je?

VIVIANE

Boven, schat.

SEPPE

Waar boven?

VIVIANE

Op je kamer.

SEPPE

(in zichzelf) Shit, shit, shit!

VIVIANE

Zei je wat, schat?

SEPPE

Neenee…

VIVIANE

Je hebt toch geen vuil woord gebruikt hé? Je weet dat ik daar…

SEPPE

Heb je nog ergens een verse T-shirt liggen?

VIVIANE

Hier in je kast. Voor zover ik die nog open krijg door alle rotzooi die ervoor ligt.

SEPPE

Laat maar. Ik zoek er wel één in het washok.

Seppe af.
VIVIANE

Vind je er één? Seppe, schat?

Seppe terug op met T-shirt. Hij begint zich onhandig om te kleden.
SEPPE

Wat zeg je?

VIVIANE

Vind je een T-shirt?

SEPPE

Ja.

VIVIANE

Oh, en leg je die vuile in het dertig-gradenmandje? Ik zou niet willen dat die krimpt.
Anders kom ik wel naar beneden om…

SEPPE

Nee! Nee, nee, laat maar, dertig-gradenmandje, ik snap het. Waarom zit jij trouwens
op mijn kamer. Je weet dat ik er een hekel aan heb dat je tussen mijn spullen
rommelt.

Seppe merkt dat er ook een grote scheur in zijn broek zit en spurt opnieuw de scène af.
VIVIANE

Ik weet het, schat. Maar ik kon het echt niet meer aanzien. Je kamer in één grote
puinhoop, Seppe. Je zou beter…

Seppe terug op met een jeansbroek.
VIV+SEP

… een voorbeeld nemen aan je zus.

SEPPE

Ja, weet ik, ma.

Seppe trekt zijn jeansbroek aan, maar raakt verstrikt in de broekspijpen.

VIVIANE

Hoeveel keer heb ik je nu al gevraagd om je kamer op te ruimen? Als je zo voortdoet,
ga je nog eens beestjes kweken onder je bed!

SEPPE

Je weet dat ik een dierenvriend ben.

VIVIANE

Ik kan er niet mee lachen, Seppe.

Seppe worstelt nog steeds met zijn broekspijpen.
SEPPE

Nee, ik ook niet. Verdomme!

VIVIANE

Dat heb ik gehoord, schat. Hoe komt het trouwens dat je zo vroeg thuis bent?

SEPPE

Geen studie vandaag.

De bel gaat.
VIVIANE

Moment, ik kom.

Seppe kijkt zenuwachtig om zich heen, propt zijn gescheurde T-shirt en jeans onder een kussen en
duikt achter de zetel, net voordat Viviane binnenkomt. Ze snuift even.
VIVIANE

Seppe? Seppe, waar zit je? Heb jij hier iets in brand gestoken?

Viviane gaat af, Seppe piept even boven de zetel uit. Viviane komt terug op met de rector van Seppes
school. Seppe duikt weer weg. Ze is duidelijk helemaal over haar toeren.
RECTOR

… maar er zijn echt grenzen, mevrouw Vandendriessche! En vandaag is Seppe echt te
ver gegaan. Te ver, begrijpt u dat? Te ver. Veel te ver. Verder van veel te ver!

VIVIANE

Zo ver dat ik niet helemaal kan volgen, vrees ik.

RECTOR

Luister, mevrouw, ik heb enkele weken geleden al contact met u opgenomen in
verband met Seppes gedrag op school. Zijn punten zakken sneller dan de Titanic en ik
krijg de ene na de andere klacht binnen op mijn bureau! En zijn agenda…

VIVIANE

Oh, heeft hij nog een agenda? Seppe zei dat die dit jaar afgeschaft waren.

RECTOR

Een agenda? Mevrouw, hij heeft er twee! Mijn collega’s hebben niet genoeg plaats in
één agenda om al zijn nota’s op te schrijven.

De rector gaat in de zetel zitten en haalt een indrukwekkend dossier boven.
RECTOR

Maar ik heb alles bij, mevrouw. Alles wat hij tot nu toe al uitgespookt heeft, staat in
dit dossier.

VIVIANE

Indrukwekkend dossier heeft u daar. Maar u hoefde echt niet uw volledige
leerlingenadministratie mee te sleuren…

RECTOR

Dit is alleen het dossier van uw zoon, mevrouw!

De rector begint driftig in de stapel te bladeren. Regelmatig haalt ze een blad uit de stapel van
waarop ze iets voorleest.
RECTOR

Ik weet zelfs niet eens waar ik moet beginnen. Te laat in de klas, taken niet op tijd
ingediend, ongepaste opmerkingen in klas! En de ene stunt na de andere! Hier bij
voorbeeld, de leerkracht aardrijkskunde, meneer Verduyn, had in klas de leerlingen
verteld dat we me z’n allen groener moeten gaan rijden.

VIVIANE

Wel, dat is een mooie gedachte.

RECTOR

Erg mooi, inderdaad. Seppe vond er niet beter op de banden van Verduyns auto in
het groen te schilderen! En hier, een verslag van de leerlingenraad waarin ze het
plaatsgebrek in de studie aanklagen. De leerlingen zitten te dicht bij elkaar om te
studeren.

VIVIANE

Seppe heeft altijd al een rustige studieomgeving nodig gehad.
Concentratieproblemen…

RECTOR

Hij heeft tijdens de pauze een studiebank aan het plafond gevezen! Als statement, zei
hij. We moesten meer in de hoogte gaan werken!

VIVIANE

Ik ben toch blij dat hij begaan is met enkele structurele problemen in de school…

RECTOR

En daar houdt het niet op: in biologe heeft hij bij de lessen voortplanting een stel
witte muizen losgelaten, om de theorie te toetsen aan de praktijk, zei hij.

VIVIANE

Seppe is altijd al een dierenvriend geweest…

RECTOR

Ik vind het niet grappig, mevrouw! Helemaal niet grappig! En hier is hij met zijn
bloot… met zijn blote poep op het kopieerapparaat gaan zitten. Omdat er teveel
nutteloze kopieën genomen worden volgens hem en dat jaagt de leerlingen nodeloos
op kosten. En die heeft hij overal op school opgehangen, mevrouw! Zelfs aan de deur
van mijn bureau. Vandaag heeft hij het halve chemielokaal in de fik gezet! En we
hadden het lokaal nog maar net opnieuw behangen. Het houdt niet op, mevrouw, en
het gaat van kwaad naar erger. Is Seppe trouwens al thuis? Ik heb hem vandaag
meteen naar huis gestuurd.

VIVIANE

Wel, hij is al thuis, maar ik heb geen idee waar precies. Maar u mag ik zeker van zijn
dat ik hem op een gepaste manier zal straffen. U moet weten dat hij het na de
scheiding er moeilijk gehad heeft.

RECTOR

Ik heb alle begrip voor zijn moeilijke thuissituatie, mevrouw. Maar dat geeft hem niet
het recht om de volledige school tot waanzin te drijven! Wat is het volgende wat hij
gaat doen? De gebouwen met de grond gelijkmaken? Mijn voltallige lerarenkorps in
een instelling doen belanden? Die jongen is een tikkende tijdbom, mevrouw!

De rector klapt het dossier dicht, staat recht en gaat richting de deur. Viviane volgt haar. Seppe ziet
zijn kans schoon en kruipt op handen en voeten, nog steeds met zijn broek om zijn enkels, vanachter
de zetel naar de andere kant van de scène.
RECTOR

Voor mij is de maat vol, mevrouw! Seppe wordt voorlopig geschorst!

VVIANE

Geschorst? Maar is dat niet wat overdreven?

RECTOR

Overdreven? Mevrouw, zelfs als hij op handen en voeten zou komen smeken om
terug te komen, dan nog zou ik dat niet doen. Ik kan niet toelaten dat hij het leven
van zijn medeleerlingen en leerkrachten in gevaar brengt! We horen elkaar nog. En
doet u vooral geen moeite, ik laat mezelf wel uit!

De rector gaat af, Viviane draait zich om en ziet Seppe nog net wegglippen.
VIVIANE

Seppe!

Seppe draait zich onhandig om, lacht schaapachtig en fatsoeneert zich.
SEPPE

Is er iets?

VIVIANE

Zit!

Seppe zucht en gaat in de zetel zitten.
VIVIANE

Wel?

SEPPE

Wel wat?

VIVIANE

Geen uitleg? Geen excuses?

SEPPE

-

VIVIANE

Zelfs geen ‘sorry, mama, ik zal het nooit meer doen?’ Als je vader dit zou horen…

SEPPE

Maar hij hoort het niet, hé!

VIVIANE

Luister Seppe, we hebben het hier al over gehad. En we zijn toen toch
overeengekomen dat het voor iedereen betere zou zijn om…

SEPPE

Bullshit, ma! We zijn helemaal niets overeengekomen!

VIVIANE

Seppe, je taal!

SEPPE

Wat? Bullshit, fuck, shit, klote, godver!

VIVIANE

Seppe! Als je vader…

SEPPE

Als mijn vader nog thuis geweest zou zijn, dan zou er tenminste nog iemand naar me
luisteren.

VIVIANE

Oh, en omdat er niemand naar je luistert, steek je het chemielokaal in brand!

SEPPE

Het was maar een klein brandje. Een ongelukje met een beetje fosfor… de leerkracht
struikelde over enkele knikkers en fosfor en lucht gaan niet zo goed samen. Het was
gewoon een stom ongeluk. Ik had het niet zo bedoeld, oké!

VIVIANE

Nu is het echt genoeg geweest, Seppe. Ik weet niet wat ik met jou moet doen.

SEPPE

Ik heb gewoon geen zin meer in school! Saaie bedoening…

VIVIANE

Geen zin meer? En wat wil je dan wel doen? Gaan werken misschien?

SEPPE

Je weet best wel wat ik bedoel.

VIVIANE

Weer dat stomme idee van dat uitwisselingsproject zeker! Vergeet dat maar.

SEPPE

Dat is geen stom idee! Wat is er mis met wat meer van de wereld willen zien?

VIVIANE

Als jij wat meer van de wereld wil zien, moet je maar naar National Geographic
kijken!

SEPPE

Van pa zou ik wel mogen!

VIVIANE

Daar komt niets van in huis! Trouwens, hoe zou jij moeten overleven in het
buitenland? Je kunt nog niet overleven in je eigen slaapkamer!

SEPPE

Haha, erg grappig.

VIVIANE

Het is en blijft nee, Seppe! Ik kan er ook niet aan doen dat je vader mee zou gaan in al
die rare ideeën van jou. Maar dit keer ga ik beslissen. Je blijft thuis! En je gaat na de
vakantie naar Sint-Victor!

SEPPE

Naar wie?

VIVIANE

Instituut Sint-Victor. Een strenge school met een internaat. Net wat je nodig hebt.

SEPPE

Geen sprake van!

VIVIANE

Ik neem vandaag nog contact op met de directeur daar. Ze verwachten je.

SEPPE

Hoe? Ze verwachten me? Heb je dat achter mijn rug om geregeld?

VIVIANE

Ik wist al lang dat het fout zou gaan op je school dus heb ik al even geïnformeerd, ja.
Je kunt na de vakantie beginnen. Kijk, ze hebben al een folder doorgestuurd. Rustig
gelegen in een oase van groen, mooi uitgeruste kamers, uitstekende catering…

SEPPE

Lijkt meer een reclame voor serviceflats!

VIVIANE

Schoolresultaten flink boven het nationale gemiddelde, moderne sportinfrastructuur,
uitgebreid cultuuraanbod. Er is zelfs een toneelclub.

SEPPE

Ik ga niet!

VIVIANE

Jij gaat wel!

Seppe staat woedend recht, pakt zijn gescheurde T-shirt en broek en duwt die in Vivianes handen.
SEPPE

Hier! En in het dertig-gradenmandje. Ik zou niet willen dat hij krimpt!

VIVIANE

Doe nu niet zo moeilijk en geef het gewoon een kans, oké?

Viviane af, Seppe laat zich terug in de zetel vallen.
SEPPE

Fucking great!

Seppe denkt even na, haalt dan zijn laptop uit zijn rugzak en begint driftig te typen. De bel gaat.
Seppe af, komt even later terug met Tessa.
TESSA

Oei, beetje down, schat?

SEPPE

Ma doet moeilijk.

TESSA

Ah, het chemielokaal?

SEPPE

Het chemielokaal, ja.

TESSA

Niet zo slim om daar knikkers rond te strooien natuurlijk.

SEPPE

Bespaar me een preek, goed? Die heb ik daarnet al gehad. En de rector is hier ook net
geweest.

TESSA

En nu?

SEPPE

Ik ben geschorst.

TESSA

Dat overleef je wel, Seppeke.

SEPPE

Die schorsing wel, ja, maar ma wil me naar een internaat in één of ander godvergeten
gat sturen. Sint Huppeldepup of zoiets. Hier.

Seppe geeft haar de folder.
TESSA

Da’s minder. Het ziet er wel een chique bedoening uit.

SEPPE

Maar dat spelletje gaat niet door. Ik ga me daar niet begraven tussen een stel nerds
in zo’n schijtinstituut.

TESSA

En wat gaat mijn allerliefste knuffelbeer daaraan doen dan?

SEPPE

Ik trap het af.

TESSA

Stoer, hoor. En wat moet ik me daarbij voorstellen?

SEPPE

Luister, je weet toch dat ik al een paar maanden met het idee rondloop om een paar
maanden op uitwisseling te gaan?

TESSA

Ja, ik veronderstel dat dat nu niet doorgaat?

SEPPE

Ik heb me al een hele tijd geleden aangemeld. Ik moest alleen nog bevestigen.

TESSA

En dat heb je nu gedaan?

SEPPE

Ja, daarnet. Ik kan vertrekken net na de vakantie.

TESSA

Mmm, en waar ga je precies naartoe?

SEPPE

India!

TESSA

Pardon?

SEPPE

India! Vrijwilligerswerk.

TESSA

Weet je zelfs wel waar India ligt?

SEPPE

Tuurlijk, gek! Ergens in Zuid-Afrika!

TESSA

Dat belooft. Je bent goed gek, weet je dat?

SEPPE

Maar dat is toch fantastisch? Weg van thuis, de wereld zien, mijn eigen baas zijn…

TESSA

En hoe had mister genius dan precies gedacht dat allemaal te regelen?

SEPPE

Wat bedoel je?

TESSA

Ja, wat bedoel je? Denk je dat het niet zal opvallen dat je na de vakantie niet op je
nieuwe school komt opdagen?

SEPPE

Ik verzin wel wat.

TESSA

Je “verzint” wel wat om maandenlang te spijbelen?

SEPPE

Tuurlijk. Makkelijk. Niemand hoeft te weten dat ik in het buitenland zit. En jij houdt
toch ook je mond hé? Ons kleine geheimpje?

TESSA

Maak je geen zorgen. Van mij zal niemand iets horen.

Lotte komt net binnen, ook met rugzak.

LOTTE

Hey Seppe, Tessa. Waarvan zal niemand iets horen?

TESSA

Je broer gaat na de vakantie naar India!

SEPPE

Bravo, voor zover ons kleine geheimpje…

LOTTE

Tuurlijk. Weet ma hier al van?

SEPPE

Euhm, nee…

LOTTE

Dat dacht ik al. Ik zou daarmee beginnen voor ik mijn koffers klaarzet.

TESSA

Ik moet ervandoor, Seppe. Ik zie je nog?

SEPPE

Tuurlijk.

Tessa kust Seppe en gaat af. Lotte kijkt haar broer vragend aan.
SEPPE

Wat?

LOTTE

Jij naar India?

SEPPE

Luister Lotte, ik ben geschorst op school.

LOTTE

Dat heb ik gehoord ja. ‘t Moest er vroeg of laat van komen.

SEPPE

Nu heeft ma het idiote plan opgevat me naar een internaat te sturen. Ik op internaat!
Je kunt nog beter een poolbeer in de Sahara zetten.

LOTTE

Daar heb je wel een punt. Dus toch dat uitwisselingsproject?

SEPPE

Ja. Er is maar één probleem.

LOTTE

Eentje maar?

SEPPE

Eén groot probleem. Ik mag niet gemist worden op dat internaat. Kun jij me niet
helpen?

LOTTE

En wat had je dan precies in gedachten?

SEPPE

Kun jij ze niet bellen en je voordoen als ma? Zeg ze maar dat ik ziek ben of zo. Liefst
iets ernstigs, iets wat een paar maanden duurt om van te genezen.

LOTTE

En zo wil jij op je nieuwe school beginnen? Met een paar maanden spijbelen?

SEPPE

Ik wil helemaal niet op een nieuwe school beginnen!

LOTTE

Oké, oké, ik wil je gerust helpen.

SEPPE

Je bent de beste! Ik ga naar boven, ma zeggen dat ik me bedacht heb en haar
internaat fantastisch vind!

LOTTE

Hé wacht even, wat voor een school is dat eigenlijk?

SEPPE

De folder ligt op de tafel.

Seppe gaat af. Lotte pakt de folder op.
LOTTE

Sint-Victor? Hij mag naar Sint-Victor?

BLACK OUT

