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Productie: Damaged Goods & Münchner Kammerspiele 
Gelieve tijdens de voorstelling uw gsm uit te schakelen.  
Het is niet toegelaten audiovisuele opnames te maken. 
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Praktisch: Na afloop van het applaus is er een korte pauze van 5 à 10 
minuten en daarna is er een nagesprek van +/- 20 minuten in de zaal. 
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RISHI 
Op 24 november 2012 werd de Surinaams- Hindoestaanse Rishi 
Chandrikasing op perron vier van station Den Haag Hollands Spoor 
doodgeschoten door een politieagent. Hij was zeventien jaar en bleek 
ongewapend. 

Schrijver Kees Roorda liet zich inspireren door getuigenverslagen en 
politieverhoren en schreef een tekst waarin zesentwintig betrokkenen 
terugblikken op deze dramatische gebeurtenis. Theatergroep Firma MES 
geeft al deze mensen, elk met een eigen waarheid en perspectief, een 
stem. 
 

INSTINCT IS VERSTAND DAT HAAST HEEFT 
Met ruim zeventig mensen zitten we op de toneelvloer van Het Posthuis 
rondom het kleine speelvlak waarop de drie acteurs van Firma MES uit 
de doeken doen hoe Rishi aan zijn eind kwam. 

Of liever gezegd, waarom het ging zoals het ging. Rishi werd in 2012 op 
station Hollands Spoor in Den Haag neergeschoten door een politieman, 
toen hij op de vlucht sloeg. Hij overleefde het niet. 

De toneeltekst van Kees Roorda geeft een reconstructie van de 
gebeurtenissen, met getuigenverklaringen, het vonnis van de rechtbank, 
uitleg over schietinstructies. En na vijf kwartier weten we dat ‘de 
waarheid’ niet voor het oprapen ligt. 

We kunnen napraten met de acteurs, en we stellen vast dat dit het sterke 
van Rishi is; het brengt je makkelijke (voor)oordeel aan het wankelen. De 
vraag naar schuld blijft onbeantwoord, maar één ding springt er uit: het 
ging zo gruwelijk mis doordat iedereen bang was, de zwerver, de 
politiemensen, Rishi. Dit is misschien de enige waarheid die het verhaal 
oplevert. De bevestiging dat angst een slechte raadgever is. 

En hoe makkelijk het dan mis kan gaan werd het mooist verwoord in één 
zinnetje van een betrokkene: ‘Instinct is verstand dat haast heeft’.  



 

 

 

 

 

DIT INTERESSEERT JE VAST OOK: 

ESPERANTO - LUCAS DERYCKE 
WO 13.02 IN NTGENT ARCA 

Griekenland. Jasmin en Hanna gaan als vrijwilliger aan de slag in een 
vluchtelingenkamp. De meisjes willen het verschil maken, maar botsen al 
snel op de grenzen van de realiteit. In Polen kijkt een oude Esperantist 
kijkt terug naar de tijd dat zijn ideaal nog springlevend was, en niet werd 
weggezet als folklore. 

Lucas Derycke maakt radiodocumentaires, mockumentaries en radiofictie 
voor binnen- en buitenlandse omroepen. Op het podium geen spelers, wel 
een audiovisuele cocktail van stemmen, interviewfragmenten, projecties 
en live muziek door Frederik De Clercq. 

 
Info & tickets: ntgent.be of +32 9 225 01 01 

 


	ESPERANTO - LUCAS DERYCKE

