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TERUG NAAR 
PRINSENPLEIN

Gush,
sommige mensen

gaan het niet redden
- Rudiën Lucas
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Groep 8 

Gush, de afscheidsmusical gaat over pizza’s 

jij krijgt geen rol, want je houdt niet van pizza 

althans dat zegt meester Sacha

wel mag je de nieuwe hit van 50 Cent playbacken 

 

I’ll take you to the candy shop 
I’ll let you lick the lollipop 
Go ’head girl don’t you stop 
Keep going ’til you hit the spot, whoa

iedereen is trots op je zelfs meester Sacha

hij zegt had ik ook maar zo’n overdreven grote Evisu-jeans 

dat is een metafoor

je broek is lelijk 

jaren later stuurt hij jou een vriendschapsverzoek via Facebook

hij zal schrijven ik ben blij dat je rapper bent geworden. 
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City of God

Kevin verkoopt illegale dvd’s 

op een dag koop je The Lord of the Rings
maar krijgt Cidade de Deus
het zal een van je favoriete films worden 

de hoofdpersoon heet Buscapé

hij lijkt op jou

luistert niet naar mensen als ze praten 

maar als ze uitgesproken zijn 

Gush, jij weet niks van drugs 

wordt ouder dan zestien 

toch voeren jullie dezelfde strijd 

kunstenaar worden is namelijk fulltime onzeker zijn

vluchten is niet als jezelf durven bestaan 

Buscapé krijgt een kind, als jij een kind krijgt wil je ouder zijn 

Buscapé heeft een engel

jij wil een engel die vast kan houden wie je bent

een engel die belooft jou terug te geven als jij jou nodig hebt  

Kevin verkoopt nog best lang dvd’s 

dan stapt hij over op coke. 

Tussen de middag 

er zijn goede en slechte kinderen 

de slechte kinderen zijn verlaten door hun vader 

de goede kinderen gaan tussen de middag naar huis 

alle slechte kinderen worden opgehaald 

door een neef

soms komt de neef niet 

de goede kinderen gaan naar de camping 

alle slechte kinderen worden gepest 

meisjes worden voorbereid op een cyclus

zwarte kinderen worden profvoetballer 

ben je een gebroken kind

dan word je gelijmd 

maar alleen als je ophoudt je te schamen 

goede kinderen zijn verlegen 

slechte kinderen hebben schijt 

de goede kinderen mengen niet met slechte kinderen 

verhuizen nooit 

neuriën zacht 

alle slechte kinderen hebben een oom 

soms is de oom ook de broer 

alle slechte kinderen hebben een oma 

soms is de oma ook de moeder 

goede kinderen hebben een moeder 

soms is de moeder de overblijfjuf

de speeltuin is een vorm van collectieve therapie 

de slechte kinderen zijn activist 

de goede kinderen hebben krediet 

als ik een fout maak krijg ik straf. 
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Burgemeester Molenaarstraat 45 

Gush, je komt thuis 

je huis is weg 

wees voorbereid

het zal de eerste keer zijn 

dat je iets kwijtraakt waar je in gelooft 

de eerste keer 

dat iets jou onherstelbaar beschadigt 

huil

(maar)

geef niet de schuld aan je moeder

koop een pastelrode tas 

voor de foto’s van je oma 

je vriendenboekje uit groep 8

dat je zal vergeten in een vuilniszak. 

Beijerlandselaan

veel dingen ben ik vergeten, alle keren dat ik slachtoffer was

het brandende gevoel van te lang ingetrokken S-Curl-relaxer
de bleaching cream die we kochten in de Congolese toko 

habri bo koló zei mijn moeder

je bent te zwart 
we hebben verder een goede relatie. 
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FIFA 

Gush, nadat je onder de Van Brienenoordbrug 

in de Nieuwe Maas bent gesprongen 

kom je erachter dat Joey eigenlijk niet kan zwemmen

terwijl de golven met een constante kracht tegenwerken

lukt het jullie om te blijven hangen aan een boei

als ik doodga mag jij mijn PlayStation hebben 

alle spelletjes behalve fifa 

het liefst wil jij ook iets voor hem achterlaten 

maar je hebt weinig te bieden

jullie beloven elkaar niet los te laten 

zwemmen samen naar de kant

je besluit om het maar niet aan je moeder te vertellen 

mama zou zeggen

Ki koño bosnan a bai buska den Maas?

Memorycard

als je vaak verhuist kom je elke keer een stuk leger 

op een nieuwe plek terecht 

in een container in de buurt van Vlaardingen liggen spullen

de spullen zijn van mij 

de spullen zijn van mij

levend in een onvolwaardige vorm 

op dinsdag ben ik gesplitst in een deel dat binnen het lichaam blijft 

en een deel dat buiten is opgesloten

ik ben het allemaal vergeten 

het wachtwoord van mijn eerste e-mailadres 

het geluid van een opstartende PlayStation 1 
toen het water niet warm wou worden 

Gush, als je later groot bent 

moet je leren kleuren

leren wachten

leren bidden

het is waar je zal steeds banger groeien 

meer van jezelf verliezen 

het is oké 

ik zal je helpen zoeken 

naar alle delen die zijn verstopt

alle delen die zijn versleten 

alle keren dat je hebt gehuild. 
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op het Stadshuisplein

door een andere stoere jongen

de stoerste jongens dragen pistolen 

sturen mij naar huis zodra de lantaarnpalen aangaan

omdat ze niet willen dat ik een stoere jongen word

de stoerste jongens vertellen verhalen

over vaders

illuminatie

kolonisatie

 

een van de stoerste jongens 

is familie van Nelson Mandela 

o je geloof me niet hè,
wacht laat me hem bellen voor je 
ey, fawaka Nelson

de stoerste jongens zijn werkloos

hebben geld

kopen vrouwen

ontvrouwen meisjes

zijn verslaafd

de stoerste jongens liegen bedriegen verkopen 

representeren creëren ondernemen

de stoerste jongens dragen de wijk

komen van Prinsenplein

beschermen mij

Prinsenplein

de stoerste jongens overleven het niet 

de stoerste jongens zijn misbruikt 

de stoerste jongens wonen op Zuid

zijn kinderen

hebben kinderen 

leveren tijd in voor een hashtag 

#freeslice 

#freeautje

#freeilias

#freefano

#freemo 

de stoerste jongens hebben geleerd

om hun gekooide gedachtes op te schrijven

de stoerste jongens zijn rappers

rappen over Prinsenplein 

burgerlijke ongehoorzaamheid

de stoerste jongens roken

dromen niet meer 

blowen hun ziel leeg

de stoerste jongens hebben problemen

hebben gezwegen

leven volgens een code

een van de stoere jongens is gestoken

net onder het orgaan in zijn linker borstkas
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MontBlanc

Gush, nadat je het gekkenhuis hebt verlaten begin je opnieuw 

eerst leer je whatsappen dan loop je een huis binnen 

er is een klein meisje dat je leert hoe je een dochter moet zijn 

in de avond leer je op een gewenste manier bestaan 

je komt iemand tegen die je kent van vroeger 

hij verkoopt spullen die iedereen allang heeft 

koop je een vulpen dan ben je voor altijd afhankelijk 

als je niet durft te schrijven word je gek. 

ik kom ze nog wel eens tegen

de meeste stoerste jongens 

hebben het overleefd

toch zijn sommige stoere jongens vermoord

de allerstoerste van de stoerste jongens 

heeft iemand vermoord

er gaat nog ergens een hashtag rond.
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Gifbeker 

Gush, als Asha huilt ga dan naast haar zitten 

als Ingrid kookt doe je schoenen uit 

als papa op vakantie gaat begint de marathon

focus niet op winnen 

je moet leren hem uit te lopen. 

Derbystar 

aan de overkant woont een man

hij leeft teruggetrokken maakt kruiswoordpuzzels

ooit woonde er ook een vrouw maar die is weggelopen 

Gush, op zondagen train je jouw linkerbeen 

tegen de garage in de Taselaarstraat

als je hard genoeg over de garage schiet landt jouw bal in de tuin 

van de man aan de overkant 

op sommige dagen wacht hij je op

hij heeft geen vertrouwen in je linkerbeen

op sommige dagen schiet je met rechts

zodat jouw bal perfect in zijn de tuin landt

jullie praten verder nooit 

hebben een zakelijke relatie 

zijn leven bestaat uit Franse documentaires

voorgebakken friet

en staren naar vogels in zijn voortuin

net voordat je verhuist vraag je hem naar zijn naam 

hij lacht 

geeft geen antwoord. 
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je loopt liever via Lombardije

de trein naar Schiphol

het vliegtuig naar Hato

via Blanquillaweg naar die snackbar op de hoek

daar zit een man die verhalen vertelt over vroeger

over toen hij nog voor Shell werkte

over hoe hij de beste postduiven kweekte

over hoe zijn favoriete duif is weggevlogen 

gevlucht naar huis 

zoals jij bent gevlucht van huis 

Gush, als je op de Meester Baarsschool zit

kan je op verschillende manieren naar huis lopen

ze zijn allemaal het snelste 

als je vertraagd wil thuiskomen. 

Bram Ladage 

Gush, na school zijn er verschillende manieren om naar huis te lopen

via de Adriaan de Jongstraat kan je linksaf de C.D. Tuinenburgstraat in

in de Wagtendonkstraat loop je aan de linkerkant 

want rechts woont een Anatolische herdershond 

in een hok in de tuin 

denken die mensen dat ze nog in Turkey wonen ofzo. 
Je zegt vaak ofzo als je iets niet zeker weet

er gaan verhalen rond dat de hond 

de vrouw van de buurman heeft opgegeten

ze is een keer boodschappen gaan doen

en nooit meer teruggekomen 

de hele buurt weet dat ze een nieuwe man heeft 

in de Dirk de Lijsterstraat 

maar volgens de buurman is ze opgegeten 

je loopt trouwens ook aan de linkerkant 

zodat je moeder je niet kan zien aankomen

vanuit haar raam in de slaapkamer

voordat je de Burgemeester Molenaarstraat in loopt groet je Patrick

maar alleen als Feyenoord dat weekend gewonnen heeft

als Feyenoord op het punt staat te winnen

of als Feyenoord in dat seizoen van Ajax heeft gewonnen

twee keer van Sparta telt ook

o ja of de UFEA Cup dan mag je hem groeten en krijg je er een knuffel bij

dit is op zich een leuke route 

toch loop je liever via de Koninginneweg 

richting Beverwaard 

pak je daar de bus naar Kralingse Zoom

bestel je een patatje joppie bij Bram Ladage
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Bescherm het 

Gush, ga niet naar buiten met je nette kleren

onthoud het grootste gedeelte van jezelf moet je houden 

onthoud het grootste gedeelte van jezelf mag je houden 

onthoud het grootste gedeelte van jezelf kan je houden 

onthoud het grootste gedeelte van jezelf zal 

onthoud het grootste gedeelte van jezelf is zwak

onthoud het grootste gedeelte is van jezelf 

onthoud het grootste gedeelte van 

onthoud het grootste gedeelte

onthoud het grootste

onthoud het

onthoud. 

Een week geleden 

Gush, Serwin krijgt een hond zijn naam is Boeda 

op een dag valt Boeda de hond van Niels aan

Niels zijn hond gaat dood 

je vindt het zielig voor Niels want die heeft geen vrienden 

er staat politie voor de deur

jij denkt omdat je hebt ingebroken 

je bent vorige week door het raam 

van een school geklommen 

je hebt niks gestolen maar wie gaat dat geloven 

je komt er snel achter dat de politie er niet voor jou is

ze komen voor Boeda, hij zal de doodstraf krijgen

ingeslapen worden

je vindt het niet zielig voor Serwin 

hij heeft meer honden 

je komt hem overigens nooit meer tegen

Niels wel maar hij is raar geworden 

is waarschijnlijk nooit over het verlies van zijn hond gekomen. 
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gewapend met brandstenen

heb tijd opgevat als 

een tuin van vertakkende paden 

toen ik klein was 

was ik vrouw 

wou ik niets anders worden dan moeder

ik was niet van steen

dat kwam pas later

ben ik onderverdeeld

kristal kleur

koolstof 

aarde radioactiviteit

toen ik klein was was ik oplosbaar

onzichtbaar 

toen ik klein was was ik grijs

heb veel overgelaten aan jou

dat jouw aanwezigheid zich kan vullen 

in het landschap

toen ik klein was was ik oud

was ik olie nauwelijks met water mengend

was ik brandstof

ben ik gebruikt

voor licht warmte

voor een baan om de aarde

In de Vruchtentuin

toen ik klein was wou ik liever blond 

met blauwe ogen

dat ik wat minder neger 

toen ik klein was ben ik veel vergeten

na de dood erven we elkaars

ernstigste problemen

toen ik klein was is een cirkel

er spelen geen kinderen in mij

toen ik klein was was ik onvruchtbaar

heb me vaak buitenaards gevoeld

heb meer levens geleefd dan jij 

was ik minder trots dan jij

mijn kamer een telescoop

pero nos no por mira e parti patras di luna
toen ik klein was kwam ik uit de achterbuurten van Saturnus

nul is naast negatief 

zwart

als we anders leren kijken

ik ben gescheiden 

in oneindig veel werkelijkheden

ben ik uitgeleend uitgelachen
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vaak zien we dingen los van elkaar

zoals oneindigheid en ritme

zoals vaders en kanker

toen ik klein was was ik een gave

heb ik terechtgestaan

was ik een vloek 

heb ik me vaak afgevraagd 

of ik de straatnamen zou onthouden 

in de tuinen van Prinsenplein

toen ik klein was

was ik onderdanig

was ik een litteken

toen ik klein was 

was ik een berg

een overwinning 

toen ik klein was was ik niet bang. 

toen ik klein was ben ik verbrand

heb ik meer geweten dan jij

ik heb meer geweten dan jij

over een bus 

een extreme vervorming 

over nul en nee 

toen ik klein was was ik klein  

ben ik geborgen had ik geen angsten 

dat kwam pas later

voor vingertoppen

hagelslag dochters 

spaties kaalheid 

heb woede vervangen door schuld 

dan kan het van mij zijn 

ik ben een handtas een binnenzakje

een stem

klaar om te vechten

bij de meeste gevechten vecht ik tegen tranen

tegen mengpatronen 

tegen sonische krachten

die de ziel van de planeten doen schommelen

toen ik klein was heb ik mij vaak vergist 

tussen meteoren en sterren

tussen trots en schaamte
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Helemaal naar Zuid 

Marconiplein

P.C. Hooftplein

Mathenesserbrug

Mathenesserplein

Vierambachtsstraat

1e Middellandstraat

Tiendplein

Kruisplein

Rotterdam Centraal

Weena

Stadhuis

Beurs

Leuvehaven

Wilhelminaplein

Lodewijk Pincoffsweg

Vuurplaat

Varkenoordseviaduct

Stadion Feyenoord

Noorderhelling

Dwarsdijk

Antonius IJsselmonde 

Prinsenplein 

o ja, Antonius IJsselmonde heet inmiddels Adriaan Volkerlaan 

bij de officiële naamswijziging durft niemand te protesteren

het is een schande 

Gush, jij zal voortaan 

uitstappen bij Dwarsdijk 

lopen naar Prinsenplein 

het is een vorm van verzet 

dan verhuis je naar Nieuw-Vennep 

Maassluis 

Zaandam

Amsterdam 

daar blijf je even 

schrijf je gedichten over vreemdelingen 

maar nooit over reizigers 

je spaart al jouw geld  

koopt stevige schoenen 

en loopt terug naar huis 

Marconiplein

P.C. Hooftplein

Mathenesserbrug

Mathenesserplein

Vierambachtsstraat

1e Middellandstraat

Tiendplein

Kruisplein

Rotterdam Centraal

Weena

Stadhuis

Beurs

Leuvehaven

Wilhelminaplein

Lodewijk Pincoffsweg

Vuurplaat

Varkenoordseviaduct

Stadion Feyenoord

Noorderhelling

Dwarsdijk

Antonius IJsselmonde 

Prinsenplein.
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Vlieg mijn zoon 

Gush, je wordt geen astronaut

maar ik smeek het je op blote knieën 

blijf erin geloven. 

De tijd tussen ons 

Gush, tussen jou en mij

heeft nog heel lang iemand anders geleefd

hij heeft al het werk gedaan 

is op jonge leeftijd overleden 

aan zijn sterfbed heb ik beloofd 

hem over te nemen. 


