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IN GEVANGENSCHAP 
 
Alles kan theater worden. Zelfs de meest gewone dingen. Wat doe jij als je binnen moet blijven? 
 

 
FIEN: SCHILDEREN MET MIJN STIEFBROERTJE 

 
 

TANDPASTAINDIAAN 
 
Woensdagavond, rond 21:30. BENJAMIN (15 jaar) staat in de badkamer. Hij heeft net gedoucht en is in 
zijn pyjamabroek voor de spiegel zijn tanden te flossen.  Het is een kleine badkamer met maar een 
lavabo. Terwijl hij flost knipoogt hij naar zichzelf, alsof hij een echte Don Juan is. Hij lacht om zijn 
eigen grapje. Zijn stiefbroertje MAX (12 jaar) schuifelt onzeker de badkamer binnen.  
 
MAX:   Wat doe je? 
 
BENJAMIN:  Ik flos… (begint weer te flossen) Moet jij niet in bed liggen? 
 
MAX:   Ik moet mijn tanden nog poetsen. 
 
BENJAMIN:  Oké. Hier. (Hij gooit de tandenborstel naar  MAX)  … en poetsen maar… 
 
MAX:   Ben jij bijna klaar? 
 
BENJAMIN:  Met flossen? Ja. Met tandenpoetsen? Nee. 
 
MAX: Misschien kan je hier beter komen wonen… Je doet niks anders dan in die spiegel 

kijken. 
 
BENJAMIN: Wat wil je? Met zo’n lijf. (Hij lacht om zichzelf. Hij krijgt geen reactie van MAX. 

BENJAMIN stopt met flossen)  Wat is er met je? 
 
MAX:   Niks. 
 
BENJAMIN:  Waarom doe je dan zo raar? 
 
MAX:   Ik doe niet raar. 
 
BENJAMIN:  Als je moet pissen, moet je het gewoon zeggen. Dan ga ik wel weg. 
 
MAX:   Als ik moest pissen, dan zou ik wel pissen. 
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BENJAMIN: Wat doe je dan moeilijk?  
 
BENJAMIN pakt zijn eigen tandenborstel en pakt de tandpasta terug. Hij doet het op zijn eigen 
tandenborstel en wil zijn tanden beginnen poetsen. Vlak voordat hij zijn tandenborstel in zijn mond 
steekt, onderbreekt MAX hem. 
 
MAX:   Wacht… Voor je gaat tanden poetsen, vroeg ik me af of je… of je me wilde helpen… 
 
BENJAMIN: Met wat? Flossen? (lacht) Tandenpoetsen? Ik dacht dat je mama je dat 

ondertussen wel geleerd zou hebben. 
 
MAX: Weet je, fuck dit. (wil weglopen) 
 
BENJAMIN: Whoah, whoah wacht… Maxi… 
 
MAX: Noem me niet zo. 
 
BENJAMIN: Steven noemt je zo. 
 
MAX: Da’s wel mijn papa, ja. 
 
BENJAMIN: Dus? Momenteel is Steven ook mijn papa. Dat denkt ie tenminste… (steekt zijn 

tandenborstel terug in zijn mond) En zo lang die twee het samen uithouden, zitten 
we daarmee opgescheept, Maxi. Beter dat je eraan went… Geen zin om je daar 
druk over te maken. Dus… Wat is er? 

 
MAX: (zachtjes) Ik vroeg me af… 
 
BENJAMIN: Ja… 
 
MAX: Of je me kon leren… (Hij doet tandpasta op zijn tandenborstel. Nog zachter) hoe ik 

moet vechten… 
 
BENJAMIN: Wat? 
 
MAX: Lach me niet uit! 
 
BENJAMIN: Hoe kan ik je nu uitlachen? Ik hoor niet eens wat je zegt. 
 
MAX: IK WIL DAT JE ME LEERT VECHTEN! 
 
BENJAMIN: Vechten?! (begint heel hard te lachen) JIJ?! Met wie ga je vechten? De klarinetjuf 

van de muziekschool? 
 
MAX:   Ik wist dat je het niet serieus zou nemen. (loopt weer weg) 
 
BENJAMIN:  Jezus, Max. Doe nou eens rustig! Wat is er aan de hand? 
 
MAX:   Lach je me niet uit? 
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BENJAMIN:  Ik kan niks beloven… 
 
MAX:   Heel grappig. 
 
BENJAMIN:  Ben ik ook. Maar goed… 
 
MAX:   Ken jij Wouter Van den Plas? 
 
BENJAMIN:  Ik denk het… 
 
MAX:   Morgen na school wil die me in elkaar slaan. 
 
BENJAMIN:  Wouter? Wat de fuck heb je gedaan? Zijn iPhone gesloopt? 
 
MAX:   Ik heb Julie gekust. 
 
BENJAMIN: JULIE PEETERS? NIET?!?! (BENJAMIN houdt een hand op voor een high five maar 

krijgt die niet. Hij wacht 5 seconden en vervolgens pakt hij de hand van MAX en 
highfivet zichzelf ermee.) NICE! Dat is mijn broertje! 

 
MAX: Stiefbroertje. En nee, het was niet nice. Het was enorm stom. 
 
BENJAMIN: Je maakt mij niet wijs dat het niet nice is om Julie te kussen… 
 
MAX: Het is nice als je Wouter bent. En ik ben Wouter niet. En hoewel ik heb gezegd dat 

ik het niet zo bedoelde en zij zei dat het niet zo bedoeld was, wil hij niet luisteren. 
En hij heeft tegen iedereen gezegd dat hij me na school in elkaar gaat slaan. En ik 
weet niet goed hoe ik moet… 

 
BENJAMIN: Vechten… 
 
MAX: Ik dacht: Benjamin doet acht jaar kickboxen en als hij me wat moves leert, dan 

kan ik mezelf wel redden… Voor als het mis gaat. 
 
BENJAMIN: Waar ga je vechten? Anders ga ik en… 
 
MAX: Denk je dat ik het niet kan? 
 
BENJAMIN: Dat niet, maar Wouter is drie koppen groter dan jij… 
 
MAX: Hij heeft twee keer zijn 2de leerjaar overgedaan… 
 
BENJAMIN: Verbaast me niet… Anyway, ik kan dit zo voor je oplossen. 
 
MAX: Ik moet dit alleen doen… 
 
BENJAMIN: Maar waarom… 
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MAX: Ik wil het niet hoeven uitleggen… Het is ingewikkeld. Help me gewoon… 
Alsjeblieft?...  

 
Ze kijken elkaar aan en wisselen een blik tussen broers. Dan legt Benjamin zijn tandenborstel weg. 
 
BENJAMIN: Oké, als dat is wat je wilt. (gaat in een kickbox stand staan) Buig je knieën. (MAX 

buigt zijn knieën.) Dieper. (MAX gaat veel te diep)  Niet overdrijven. Je ballen 
hoeven de grond niet te kussen. Ontspan je gewoon. Als je zo gespannen staat, 
kan je beter meteen gaan liggen. (hij corrigeert de positie van zijn broertje). Oké… 
Als ik links of rechts zeg, dan ontwijk je naar links of rechts. Maar vanuit de 
heupen. Je schouders blijven staan. Klaar? 

 
MAX: Klaar… 
 
BENJAMIN: LINKS! 
 
MAX: Waarom schreeuw je? 
 
BENJAMIN: Regel 1 bij vechten; er word veel geschreeuwd. Testosteron en zo. 
 
MAX: Wat? 
 
BENJAMIN: Maakt niet uit. Klaar? 
 
MAX: Klaar… 
 
BENJAMIN: LINKS! 
 
MAX wijkt naar links uit, maar zeer onhandig. Hij stoot bijna zijn hoofd tegen de muur. 
 
BENJAMIN: RECHTS! 
 
MAX wijkt nog onhandiger uit naar rechts. Hij vergeet dat hij een tandenborstel vast heeft en smeert 
tandpasta over heel zijn gezicht. Hij kijkt teleurgesteld en verslagen naar zijn broer. 
 
MAX:   Ik ga eraan morgen… 
 
BENJAMIN:  Wacht… Je kan altijd nog ‘de Indiaan’ doen. 
 
MAX:   De Indiaan? 
 
BENJAMIN: (pakt de tandenborstel van MAX en smeert er extra tandpasta op. Vervolgens 

schildert hij  met tandpasta op het gezicht van MAX) Indianen schilderden hun 
gezicht vol oorlog strepen en slaakten oerkreten om hun vijanden schrik aan te 
jagen… (hij schildert nog een laatste streep) Schreeuw eens? 

 
MAX: Nu? 
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BENJAMIN knikt. MAX schreeuwt zachtjes. BENJAMIN doet heel luid een indiaan na en kijkt MAX veel 
betekenend aan. MAX herhaalt zijn broer ietsje luider. BENJAMIN gaat nog luider. MAX doet even luid 
mee. Uiteindelijk roepen ze allebei heel hard als indianen. Dan lachen ze allebei heel hard. 
 
BENJAMIN:  Als je dat doet morgen, durf Wouter morgen niet eens met je te vechten. 
 
MAX:   Zeker weten? 
 
BENJAMIN knikt. STEVEN (MAX  vader en BENJAMINS stiefvader) komt de badkamer binnen. 
 
STEVEN: Jongens, doe eens normaal! Het is half 10! Wat is dat voor lawaai? En Maxi, wat is 

dat op je gezicht? 
 
BENJAMIN: Hij moest nog tandenpoetsen en de tube spoot in zijn gezicht. Het was keigrappig. 
 
STEVEN: Oké, maar haast jullie. Het is morgen gewoon school. 
 
STEVEN gaat weer weg. 
 
MAX: En als het niet werkt? 
 
BENJAMIN: Dan heb je een grote broer, Maxi. En die grote broer laat niemand aan zijn kleine 

broertje komen. Zelfs niet als die ineens meisjes kust die hij niet hoort te kussen. 
 
MAX: Merci… 
 
BENJAMIN: Geen probleem… 
 
BENJAMIN houdt zijn hand in de lucht. MAX high fivet hem. BENJAMIN geeft MAX zijn tandenborstel 
terug. Ze kijken samen in de spiegel. Dan beginnen ze samen tanden te poetsen. 
 
 

 

 

 


