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Àlle rechten

voorbehouden.

Dat klad, kend.e zljn overwleht.Hij wistrdat a1s ïy:li
iete van hem w:lldeanhet zi)a jeugd was - hij kwa,n
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te
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lichtheidrwaren de beete ialeidittg tot de bruat-
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EeB.

vlakte.Zaaè.

HeuveIs,

kleine

ou.effenhed.ea.

Yergroeiil rverbond.ea met d.e vlakte:bedöeu,reen kamerrbanken.

eerste d,eel

1

I.1
(ae jongens begeven ziein naar de klasrspelend.thomas blijft

thomas

:

achter)

Ze gaan Eaar de klasrze zitten op d.e bankenrze Yegen het

hierrkniel ik en ik bid.Yroeger ookrotl op ka.mB
te gaan en om laat weg te blijvea en gij hebt gezegd.: ja,
glj hebt het gehoord.
Ioea.I§aar hij gelooft het nogrik.Genoeg om iets te vragen
als niemand. het kaa horenrhet mag horeR.Aan u.
Gekaieldrbld lkrnet nijn ogen Baar de grond. en mija kaken
bord uaar

ziea

rood..

ik het sela met tekensrd.an verstaat hij het niet.Als
ik het schrijf ,d.an hoort hlj het niet.En ik roep.
Over eea clubril.at er een club zoa zLjn met heel veel 1e-

A1s

àenrvan veel land.earmet 1.idkaarten ïíaar hun naam op staat.

knrie net stralen rond. en daarbovetx u.w
woord.0f aIleea de eerste letterrdat 1s misschi.en beter.
Hier.Ik kan tekeaeargeen bomen uaar eea knrisryoor u.
Eu de club vaa Grmet uw woord.rnet uw kruisrde jongensrze

En van voor een

kenr:.ea een

gehein gebed rd.at ze zeggen vöèr ze spelenrd.at

het begiat.
Gocl.rGodrwij zijn ulr jongea§
en aIs ïve oorgen d.ood. zijn
konen wij dicht bij u
God.rGodrwij zijn uw jongens.

ze. zingen vèör

Ze stappen.Ze z|agen ea ze stappenrmet tromnels en

een

vla6.En ikrik fluister en ik luister of gij het hebt gehoord..En ik weenrstil en gelukkig.

ö
É,-

(thomas vervoegt de and.eren)

alex

: Hij is te laat.IÍij uoet altijd

thouas

: Er was een spln op de speelplaats.Yeel jongens hebben

opve1len.

daar schrik van.fk heb ze achtervolgd en ze doodge-

traptrhelenaal plat.Er gIeed. een knikker ui-t mija

alex

: Hij is
d.e

opgewond.enrhi.

directeur

j zíet

rood..Kon

za.k.

zitten.le bidden waut

komt.

lflanneer de klaproz,ea bloeiea

en d.e kleiae joagens stoeien

verlog ons van bekoringrheer.
allen

:

alex

: Ivo kout aan het bozd staaa en hij schrijft a1le jongens
oprilie pratea of met hun handen ond.er d.e bank zitten.Thomasrïve hebbea het gezienrzet er een knrisje naast want
hij zweet.!at is vuilrechte jongens zweten nietrook niet
a1s het zomer is en ïrÍarlo.

ivo

: §n hij praat.Hij praat alti jd. in zitr:n hoofei.Ik za7- er nog
eea kruisje bijzetten.Ilij d.enktrd.at we het niet ziea naar
ik weet hetrrran op d.e sl.aaptzaalrts naehts.

alex

; Altijd raltijd in zijn hoofd.

thouas

: Ik had Ïunnen 11egen.Ik kan het niet stoppenrhet gaat d.oor.
Soms is het iemand. anders en soms ben ik hetrhet stopt

Yerl-os ons Yan bekorÍngrheer.

v

niet als ik het vraag.
alex

je het niet.Het
is lmaad rpraten en nooit bj.ddenrzelfs niet in d.e kapel.Ik
zal straffenrhari straffen.Ilij komt spreken.

Yeel boete doen en a1.tijd bidoenrdan hoor

ivo

: i{ij kont kijken?}e d.irecteur, ki jken?

alex

: Dat er teveel lawaal is f s aachtsryan het vrijen in

d.e

stnriken roncl de speelplaats.
ïnonas

: 3a er zijn teveel spinaenreen plaag.Ilij zoekt vrijwilligers an ze te verd.elgen.Ik geef nij oB want ik d.urf het
doenrals d.e and.erea bang zijn.

Lvo

Er zat een grote op het plafond.rnet een klein lijf en 1angerd.unae potearze zat te wachtenrze schonrmel_de en toen ik
d.e kelder moeet vegenr1,J.et ze zj-eh. vaIlea op mija tnri,
vlak ond.er mija hale en ze keek naar mijn ogen.ïk smeet
mlJn tnri ïreg en 1k heb ze noolt ureer willen aand.oen.

alex

fhomas

trapt erop en cl.an glijdt er

een ]mikker

uit zijn

za]tí.
-bhomas

Ik vlad. hem tenrg want er is niemandralle jongens zljn
r.raar huls.Ze hebbea uij al veel knikkers gestolenrik
denk gestolen.En een pakje rozijnea

net Kerstmis.

§u is a1les leeg en we kri jger,r iets andersrvoor pasen.
1VO

z ze hebben het thuis gegevenrvorige zondag.xr la6en eieren
in de tuinrd.ie nijn broer op ziTa school gekleurd had..ïk
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&oest ze zoekenrtussen de bLadereu op de groadronder
denneboon en ze stond.en achter

nij aan.Ir waren er
thomac : Yoor mij

geven ze

het vensterrze

d.e

moedigd.en

maar twee.

het aan mljn zuster

rzi.j brengt het
uet d.e treia.I{aar ik weet a1 wat erin zit.Xen ei in ehokoLadelappelsienen en pruimetaartjes.§B een brief van
moeilerrdi.e zegt dat ze niet goed. is ea dat ze aiet is
Ïunnen

nee

komen.

alex

: rk za1 geld geyea om rraar d.e ke:mis te gaan.Het j.s kermisrhet is pasea.

ivo

: Alex is heel vrj-end.e1ijk.

thomas :

alex

flesje lirnonade op de stoep en we l-achen
als er een jongen tegen eea neisje botst met d.e autootjesrals ze hard tegen elkaar schud.d.ea.En met het kraantje haler:i ïve een armbandje op voor rvorom het altijd
aan te hebben.
We

d,rinken een

z Ze zull_en laehen als ze ]net zieÈ.

thomas : Als hij er zijn hemd over toeknoopt.Dan
zitrrt horloge is,
ivo

: }ïe gaan niet in het luna-park.

thonae

:

d.enken ze d.at het

er veel geld vind.en,ï[e zitten op d.e grond €E we
ki jken ond er d.e uachines.De &ensen verliezen veel stuicken
van vijf frankrd.ie tussen de spleten rollenrte ver.ze
Y'ie

kunnen

5

blijven liggen

maar

wij zu1len het zlea.

ivo

: Het is vervelend.rlk vril niet.

thonas

: Er zijn echte paardjesröat 1s niet duur.Iaar zullen we oB
rijdea en we springen eraf in volle vaart en onze kleren
rieken ernaaro

alex

: Het borrl.Ik zie hemrhi j komt naar hier.We zittenrwe zwijgenrwe doea of we wachten.

(Oe d.irecteur

loopt de klas

binnenrgU.nlaehend)

d.ireeteur : Ïe jongeas zija braaf .ï{et zijn brave jongens.

alex

:

Meneer de

direeteur.

di-recteur : Er ie al gebed.en.rk kan het mikearaan d.e Iucht.

1vo

:

directeur :

Ëieneer d.e

directeur.

[homas?ïIe hebben goed. gebed.en.]e heer

ziet allesrrflEt
thonae

:

Ideneer d.e

ktjkt neer en hij

we d.oen en wat we denkenrÍn

het gehein.

directeur.

d'lrecteur : YerveLÍn8r1lt zie het op irun jongensgezichten,;le vacantie,
het is heet en het zaad. waait oprhet stof,Ze z1trn a1leen.

Alexrwij zitrn

ouderrwe moeten

spelletjes bedenken.ïk zie

ze lopen op d"e speelplaatsrmet twee.

al-ex

: ilet 1s moeili.jk.Yoetbal;volleybalrhet gaat niet.Tennis?
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d.irecteu.r

:

ÏEiet

raketten en ballen en een speciaal aet?Dan moeten

alJ.es kopenrhet

is te kostelijk.ïIe

zitr:.."

we

aiet rijk.

ivo

: Seinen gerrea eB sporen leggenrknopen leren makenrAlex
kent er geenrgeen ééa.

alex

3 rs I''ïachtsrals het d.onker isrd.an moeten ze zoeken en ik
spring tevooreehija en ik roeprheel harrl.ÀIs ik ze aanraak hebben ze verlorenrd.an moeten ze terug.

directeur :

llhomas

ook.Hlj zwijgtrhij Ís stiI.

thomas : Ik kan iets verritelgenriets

er teveeL ls.
Spinaenrkikkersrkleine diertjesrd.ie overal zÍttea en aIilooclstampenrdat

1es kapotbijtea.

alex

: Hj.j spreekt eroverrhij zegt het weer.0ok toen hij te laat
kwa,n ond.at hij een spin ... ze was doodreen spin.

directeur : Hij komt te laat in. de henel?We mogen aj.et streng zijnrAlexrwe mogen aiet straffen.Ze doen wAt ze willenrde and,ereH..We moetea

alex

:

door de vingers zienrvergeten.Yacaatie.

Yergeven omdat

het vaeaatie is,

d.irecteur : En toneelspel_enrirunnen ze toneelspelen?

thomas : ïk.rk

nijn geziehtrhet
C:rrsoë en &li.ckey Mouserö1e met zijn

was een jongea met sproeten op

ging oYer Robinson

staart de reus verslaat 1n rKabouters i.n d.e stadr.
ln fvorhij heeft het gezegdrbij de scouts,orrer een Ian_
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ge reis in een boot en een eiland net een wild.erdie een
sehat bewaakterd,ie zot wasrmet wild haar.

d.irecteur : lle Eevetr een toneelvoorstellingrdit jaarrgeen welsprekendheidstornooirwe hebben het besloten net de ouders.

ivo

:

Ihomas won

altijd aaar één keer waren lve met twee eerst,

IIi j was kwaad.

thonas

: ïk heb het mooiste boek gegevenri.k heb d.at van oe trveede
prijs genomen.ïk was blijrik lachte.

d.irecteur :

het ?asea isrhet 1s een passiespelrover het lijdea
van iie heer,Eet begint bij d.e intocht ia Jeruzal-em en
het eiad.igt uet iie verrj.jzenis.lffe hebben d.e teksten a1,
het is nooi geschreveard.e kruisiglng met d.e eolilateardie
Omdat

vloekea

alex

z

7,e

terrvijl hij sterft

zullen stil

z:=jra

als

we

em

zijn

ogen gaan d.1eht.

het goed doen.

d'irecteur : Als we rrroeg beginnea.We Ïrunnen repetereurnu alrnet d.rie.
Alex de hond.er.d.manrdie hem kruisigt maar hij krijgt be_
rouw en hij zegt:het is de ?,oon vaa god..En d.e and.ereR,
voor llhomas ea voor rvorLk weet het nietrnog niet,

alex

: Ik moet oefenenrwe moeten veel

j-vo

: ÏÍij spelen alLemaal ia kleren van satijnrmet helmen en
er staan vrouvren rond. met witterglanzend.e kru.lharen,
net een pruik.ïk zag hetrtoen hij stlerf .Het ïyas geen
grote jongenrhij was krein en hlj iruilderik denk van pija.

oefeneR.

O
(-)

Ze hadden hem vastgebonden met koorden.Hij leek op
manil.En

ik

d.irecteur : Het zíja

begon

Íe-

te huilea.

goed.e jongensrze zitrn

klein en slap.I{iet fU.nk.

thomas : IIij is sterkrbij het dassenspelrhij kan kaurperen e& een
truur maken om etea op te kokenrheel ver stappen zonder
te zuchten.Hij za! niet wenenrniet van pijn.
alex

: tret een grote jongen is bet mooierrop het kruis en bij de
verrijzeaisrwanneer hij uit het graf komt net witte lakeng.

directeur : ïk weet nietrik moet nog klezen.Morgen.ïfe schuiven de tafels weg en d.e stoelen in de refter.0m te repeterea.

thomas : 0n het te zienrals rvo het

d.oet en om het

te horea.

directeur : ïk moet lveg.Ik kan aiet blijven.Naar het dorp yoor slgaren.iíet zijn kinderenrze lachea.Ze vervelen zi-cln.In de
biblioteek zijn er boekenrspanneade boeken.
Xn [honas moet straks kouenrstraks op mijn kamer kooen.

ï.2
(ae airecteur vlucht wegrhaastfs)

ivo

: Hij gaat wegrhij

alex

r,

ivo

: En zitra lippenrwaar hlj d.e sigaartjes vasthoudt.Hi.j
in Je gezlcht in d.e godsdienstlesrop öe bank.

thouas

: I{ij zeireen toneeletukrwe spelea een toneelstuk.

alex

: Eet is

thonae

: Die erop lijktris

alex

: 0n lang

adem

rÍekt en zljn vingers zi-en b:rrin.
speekt

droonrhij d.roont ervan uaar hij vond niemald.,
nooit vond hij ienaad rdie erop leek.

thomas :
ivo

Ztjn

mompelt.

0m aog

een

aan

hij

gevonilen?

het kmls te

hangea.

iets te zeggen.voor hij dood.gingrhij zei... iets,

: Hij riep zíyn vad.er:vad.errva.der,Ea hij kwamrze vond.en d.at
het lang d.uurderze dachten dat ik gestikt was in het bad.
loen ze iLe deur opeabraken stond. ik voor d.e spiegelrbloot
en iic rÍeprik kon het niet &eer tegenhouden omdat ik begonnea wasrhet nadoenrrroor de spiegel.

arex

: IÍij wordt

rood

rzija gezi.chtrzÍjn orenrze yerrad.eno

thomas : IIet 1s Yroeger gebeurilrlang geledenrin

iilalméd.y en nu moet

ik eraaa d.enkenrnu ineens.lle reden net de auto en vye
staptea uit on sigaretten te lropen.En in d.e winkel stond.en

1o

veatjes op d.e toog in chokolade.Ik lra,n er één.Ik vroe6
nletsrik stak het in mijn zak.Ze hadden het gez|enrze
riepen mij tenrg.ïk was beschaa"md.

alex

: Ze zagea. het aietrtoen ik het boek wegnaJrrstil.

ivo

i Ze stelden vra.geartwee uur Langruet een 1-amprdie in mijn
ogen scheen.

al-ex

:

0m

het te zeggen.Àftastenruet hun hanilenron het te

thomas :

lfle hebben

ivo

Snmea.

:

iete gestolenralledrie gestolen.

thomas : [oen we saËIea speeldenrtoen
alex

:

thomas :

We

voelen?

blevea altijd

we

klein

waren.lvlet een Ieid.er.

sa.Inen.

het lawaai en hij smeet aIle led.en
buitea.Ze !ïaren ks{aail op nij en ik kon er niets aan doen,
ik had het niet gewiId..
AIs de leid.er niet goed is en omilat het niet echt isrmet
lid.kaartenrïraar een tekeai-ng op staat.Ze gaan uit elkaar,
ze blijven niet sanen.
YaÀer werld kwaad voor

alex

: I{et is

thonas

: Als er nummers op iie kaarten
te boud.enrhet 1s nodig.

ivo

: Ie lelderrtrij is heel strengrhlj

een woordrer ïrlas een woozd voor toen,
staanrom d.e leden

uit elkaar

moet d.e ledenrd.ie vals

L1

ziSn of ciie hem verraden straffenrhard straffenrd.at de anderen het zienrdat ze

het niet

fÍil-li ook en ik heb het

thonas

meer duzrren.

gedaan.Hi

j zeirdat ze hem i-n Snge-

land. op een school w:iLden d.oenrwaar ze nog met stokken

slaan en d.e jongens geen eten 6erren.ïk ging naar zljn
huj.srik belde eB ik zei tegen zítrrt moederrd.at ze het niet

het vlreed vías.Maar ze moest lachenrze
stond in de d.eur te lachen en toen ik wegliep, riep ze d.at
hij gelogen ha.d.roat er geen sprake van v{as.En ik heb hem
geslagenrterwj. jl ze hem vasthieldenrop zi-jn rug.
moehten d.oenrdat

alex

:

thomas

; Íïij ha.d gelogen.Ze kiezen een lej.der &àar ze kunnen hem
niet verdragen en hun moed.er staat hen uit te laehen.

ivo

: Als

alex

t Ze zija te groot.

thonag

r-Yo

Op

zi1a blote nrg,heel hardrtot er bloed yras,

vie samen b1i jven, op school?

bij de seoutsrop kamp in de arcleaneRrmet leider
Jef,die nog altijd een korte broek aan heeft,Er staat
haar op zijn benenrrosrzoals zitrn snor.hiaar rs zond.agsavoad,s gaat hij ultrgaat hij dansenrmet een lange broek
en een tnri.Hij wast zich ea zijn haar blinktrhet pIakt.
Ze moeten doen wat hitr zegt en biecirten bj_j de proost,En
als het regentrcloen ze flauwe dingen in h.et lokaal omdat
hun moed.er niet wll ciat ze nat ruorden.
Ze gaaa

: ringen voor de and.erenrvuile d.ingen.Ben wc graven ea er

L?.

takken rond zetten of grachten graven in d.e mod.d,er.

alex

: En sous gaan ze dood ra.Ls ze iets aan hun hart hebben en
er 1s een loopwedstrijd omd.at de oud.ers kouen.llij wae
d.e eersterhij liep hard en vöör mijn voetenrviel hijrin
een plas .ZIjn gezieht 'was blaurí en zitra tand en waren te
zj.en.Als ik het vertelral-s ik all-es zegrd.an worden jullie
ziekrd.an beginnen julIie te huilea.

1vo

:

Omdat

er

iemand d.ood isromdat

plas gevallea

alex

hij yoor je voeten ia

een

Í.srgegIed.en?

: I{iet gegledenrhet

was

zijn hart.Er

was geen bloed

&a,tLo

Het was vaubinnea.

thomas :
alex

Nlemand zag

het maar het werd wit en Ieeg.

: fn het passiespel tonen ze het ookröe martelingrde gang
net het krulc,ï[e moeten ertegeu kunaenrwe moeten het leren zlen.Sonmige joagens zuIlen d.e huilend.e vrou\iyen moeten spelenrd.ie langs de weg staan en het van zíjn gezj-dnt vegearhet bloed..

ivo

: Hij spreektrhij ademt nog en hij denkt dat het eeht is,
hij weet dat het lijkt of het echt ierhet is echt en
hij is blij.

thomas : ï[ant het gebeurt met hem en ied.ereen ziet hetrd.aaromromdat het gezien isrls het echt.
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Het zj-et errrlt a1s bloed. e& ze va1Ien flauwrze moeten overgerrenrals het een filno over de oorlog i§r ts woensdsg§r

alex

in kleuren.§r zitra er d.ie ztelr worden van bij het begin,
di.e er niet tegea kunnen.
Ze martelen hemrze nagelen hem op

thomas

het kruisrze vloeken

en

ze spuwenrze steken een lans ia zítra, zii eE ze drinken
wLjn terwiil hij sterft.Een traan?Er bl-inkt een traan,

zijn

ogen norden nat,

(nij wijst naar lvordie wijktrd.ie
ivo

:

wegloopt)

hlj zo klein isromdat hij zo mooi is.Ï{et is niets,
hij gaat aaar Kamielrnaar broeder Kanielrnaar de konijQndat

nen kijken.Hoe ze knabbelen.
tiionas

: ï[e wisten het aiet.ïÍe kijken naar zijre ogep en ïre zien
dat hij huilt maar we weten niet wat er achter zijn ogen gebeurtrwat hij denkt ea wat hij voelt vanbinnea.

alex

:

thomas

: Als hij over de speelplaats loopt en in de turnles met
een spannende broek en ik loop achter hemrvlak achter
hem in d.e rÍj.0f a]s de fanfare uitgaatrin d.e processiet
met zija hoedje en zijn trommel.Ïk kiikrik kijk naar
hem en i-k denk:Lk zít op zLia sehoolrik ken hemrhij is
mijn vriencl.ïk ben fier.Het is geen zonde.

alex

: Naast hem lopen door de stratenrals de Beusen het zien.

Sogen we

kijkea .., uaar hen?

L4

thomas t

ik w:i1de nietrik durfd.e niet,
ik kan niet spelen.ïk wllde het niet.

Ze hebben het gevraa.gd araar

alex

: 0p een blokfluit,Ik kan het je lerelx.

thonas

: Ik loop aaast henrhij speelt en 1k speel mee.

alex

: Het is genakkelijk.Ilet is een kwestie van vi.ngers.Als je
die kan bewegenrgaat het.En na een paar lessen kru,n je a1les spelen,

thomas : En slangen doen rechtstaan.Ie radio aaazetten ea meespeIen met het orkest.
alex

l

het doen in een kLasrals er geen lessen zijn.ïk
zal lnet Yra€en aan de directeur.

thouas

: Als er eea fetst is spelea we samen ea ze juiehen ons toe,
ze rrragen om nog j.ets te spelen.ÀIs het ged.aan isrzlagen

We kunnen

ze allenaal taeertik zeg u geen vaarwelrrnijn vrienclr.EE ze
d.ansea op de tafels tot laat in de nachtrze zijn allenaal

zat maat aiet van het bier.ïan

onze muziek.

alex

z Ze hebben niets ged.ronken ou het beter te horen.

thonas

: ïk ga naar huierik kon bi-nnen en ik zeg niets.Ik neem alleen mija blokfluit ea ik begin te spelen.L{oed.er Iacht,
haar mond gaat open en ze ziagtrze zegt de woorden rlee.
]Íet is een trlrans lied.jereen herinnering.

alex

:

We moeten

veel

oefenenr

t

s avonds en geen schrik hebben om
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alleen te blijven a1s het d,onker wortlt.lfe fluisterenrhet
1s nacht.ïk neem je hand.en vast om je vingers juist te
zetten.ïk voelrom te zíea of je goed blaastra&a. je kaken,
aan

je

hal-s.

thomas : IIet is nooigrhet is onverrcljdelijk.Ik
alex

: Àaa je borst, ou je

adem

heb geen sehrik.

na te gaan.

thomas :

Iang?

alex

:

Soms

thonas

: Ik kan het aiet verdragenrlk wi1 het n1et.

alex

: Eea sigaret?Iflil je een sigaret?Je krijgt een sigaret.ïíiemand. kan het zien.He roken een sigaret en vÍe praten.

heel Iang.

thomas : Hij roept.Hij heeft gevraagd. of ik
ii{aar ik heb geea schrik.
(atex blijft

wou komen.ïk moet gaalt.

achterrthonas loopt Eaar het karuertje van de directeur)
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ï.7
(de directeur ligt op zi-jr. bedrhijgt)
thomas

: Het is niet goeiLrhet is vuilrilc weet h.et maar ik moet 1achenrlach.en a1s hij het doetrand.ers loopt hi j weg.Ea Iater zíjn we 1n een elub en ik ben de leider.Saa ma6 hij
aÍet meer aan nÍ-j komeardaa noet hlj altijd ver weg blijveE.

Ik zeg:ga i.a cte bossea spelen en hij gaatromd.at ik het
mllromdat ik het zeg en wij bliJven ia het lokaalrmet Ivo.We

lerea knopen leggea.

Eij komt tei:ug met zija

benen

ga Baar het bosrga rlaar het
0p

zijn knieëe zitten in

d.e

vor

rof

aodd.er maar

om

ik

zeg weer:

te bidd.en.Heel laat.

winterrals ile banken koud

zijn..
Ea rvornet rvorwe spelenrwe vechten en
we ond.er

als

we zwetenrge&E

het etortbaö staan.Idet de leider.

(n:.; naOert het bedrzoekt op de grondrhurkt neder)
thomas

: Ik heb een knikker verlorenrhij gleed uit mijn zakreea
groene om hard. mee te schieten.Zoeken.lsaar?
3n hierreen spin met een knris op haar rug.

directeur : Het is

[homas.Braaf?

0f het niet

thomas

geregend heeftrvannachtrd.an worden d.e stenen

zachtrje kan er je vi,ttger doorsteken yoor

directeur

:

Zoekeursamen?Daa vind.en we ze vlugger.

d.e spi.nnen.

L7

thomas '. Ze ziil,o dood..Ziekte.0f de vogels.Het is niet

tneer nodig.

d.irecteu.r : In nijn kamerrom iete te bespreken.

thonras :

trfieneer

de directeur.

d.irecteur : Ik neem je hand..Kom.H1er.IÍe zijn er aI geweest?

thomag : §iet dikwijls.
direeteur : [oen de bal op het öak lag.Je was de kleinsterje noest

je nrile voeten op de vensterbank,
d.ie pas geschilderd lqas.Eoaderd lijaenrik heb Je gestraft.

hem komea halea.&iet

thonae

: Ik nag het gebonw alet vuj.Lmaken.l[aar het was mijn sehuld.
niet.Ik had het alet ged.aan.

cl.irecteur : Je wae oabeleefd. geweest ea de neester had je naar nij gestuurd.En je hutld.erJe hebt het bekend..

thonas

: Ik had lnranen liegea.

dlreeteur : Jongensrza zLJa eerlljk.Ze huilen maar ze vertellea alIee
zoals het is gebeurd..Ze moeten nlet altijd zeggensmeneer
cLe dlrecteurrale we alleea zijnrop een ka.mer.

thonas

:

A1leea?Ze wetea

het ulet rze zlja

d.irecteur : Ronaln, ja Romainrnee Romalnrd.at

thouas

bang.
]ctrnaen we

: Rouaia.I{et 1s raarrRomair,l.Romain.

beter spreken.
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d,irecteur :

thomas

het gewoonrals we het doenrals we er niet aaa
d.enken,Het is niet voor andere mensenrhet is Yoor olts.

TÍe worden

: Ïoor

onsrsaJlten.

d.irecteur : XIk jaar roacl ?asenrschrijft hij een briefrdat je niet
kan konenrilat je moeder ziek ig.

thonas

:

d.irecter,l,r

: À}s hij het wil.ïÍe

Yader.
moeterL z,e

Sraag zíea.rwe moeten ze

in

ere houden en er voor zorgen laterrvoor de ouders.
tiroinas

Ik vertrekrik ga ïregrheel ver.Naar andere lanilen.l[iet omdat ik ze aiet gTa36 zie maar ik ïy:i] ergens and.ers zLia
en engelo spreken of duits ... chiaces.

d.irecteur : Ïïet gaat nietrin China luogen ze niet binnen.De jongens
yap Christusrze worclen er ter dood gebracht err Yresel1ik
genarteld., hun haar afgeschorea.
tironas

Ik heb het gelezea in rtan-tanr.Ik doe of ik een Sewoge
jongen bea ea ts avondsein tt geheimrlees ik voor uit
de cateehiemultrin het chinees.Ïk bekeer veel mensenrdie
anders ïlaar cle he1 zouÖen gaan.

directeur : Het is eeu mooi leven.Ilet lIoord brengen bij de wildenrin
het geheinrin de brousse,Somen weghakken ell een kerk bouwen met palmblarea.En een school in open lucht 1wà4T z@

alles zlngen.Ze kouen allemaal

teru.grmager en bnrinrmet

een baard. van het gezond leven.Ï{et

is gevaarlijk.

lcj

thomas :

Gezond. eR

gevaarlijk.Het is anders.
naaT d.e paters

hler en naar mii.

d.j-recteur

: Srieven schrijvea

thouas

: Seste Ronaiarik schrijf in het maanlicht en d'e bladeren
Irriseu.Ik zie bliakeaèe vlekken rran witte ogen in het
stnrlkgew&loïk denk dat ze ïÍeer loerenrze zien alles wat
ik doe.Ik heb veel Ëegers bekeerd yaaalaag en ze kleren
gegeven want u e mogea niet bloot naar d.e kerk komerr.Ik
16eb ze gedoopt j.n d.e Kongostrlom.§r zíttea krokodillen
ia maar ik had nljn geweer biJ.Yeel kinderen liunRen nu
aI lezen uaar nog niet schrljven of rekenen.Ze zeEgen
beter een banaan kunnen plukkea en dat rekeaen
voor öe witte tneasetr is eu ze lachen.Eén heb ik er ge-

dat

z,e

straft ulaar niet geslagen.
l§u heb ik geaoeg geschreYea waat ík zie een pijl vliegen.Ik ga beter binnen zittea ou te bidden tot het over
is.lse de groeten aan j.edereen op het college.Uw broed.er, [homas.

directeur: Ea er een speciale postzegel op plakken'Ik houÖ ze bii,
van al de hrieven u1t de nlssÍes.Ie 3ilippÍjnenrde oerwoudea van Brazilië en ook uit Kongoruet vogels oprdie
d.aar gew1rorx zÍjn maar die we hier niet kennen.Met klettrige pluimenruet een kuifje op hun kop en rare bekken.
zíer,3Je nag ze zlen,rze zijn heel mooj..Ïk heb ze oB een
blad papier geplakt.ze zítrrr van pater ceuppensrvaE vo-

rig Jaar.Kijkrhier.

2a

(irl

j zoekt wlldrkomt terug met slordige

bl-aden papier)

thomas : Het is nooi.Ie vogels.Ze slapea.
directeur : ÀIs we dlchter zLjarbij elkaarrkan ik ze beter tonen,.Ik
beb er veelrlxog neerrin Oe kastrik laat ze zien.Iiet ie
veel werkrdie postzegelsrik zweetrik doe mijn knopen 1os.
0p het beclrzlttea?Ïk zal ze breRgen.

thonas

: Ik heb er genoeg gezienrik wll niet

meer.

d.lrecteur : 0n Eaar de nissies te gaanrlater,on ze te kennen,anders
aag je daar niet bianea.

thonas

: §aar de miseies?Ik ga alleen aaar China omdat het gevaarlijk isromclat ik me moet verstoppen.En sotss schj.eten met
ee6 revolver a}s ze nij achterna komea en mij gevangeu
wi.lIen

nemen.

d.irecteur : Een revolverrd.ie in je broekzak steekt.I[e moeten leren
schieten waat ze zijn altijd net veel als ze je wi11en
pakken.

thomas : Ik kan het alrlk oenk het.Ï{et is gemakirelijk.
dÍreeteur : ïn het legerrze leren het daarrik ook.§n in d.e oorlog'Ïk
wes heel aoedigrtoenrik heb gevochterr.Ze kunnen het niet
rgeer zien.i{et nocht niet naar 1k kon d.e dultsers niet verd.ragenrze waren bnrtaal eyL ze cleden de mensen pijn.Niet
in het begia maar op het eind.e, toen ze zaAeYL dat ze Yer-
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loren hadd.en.ïk heb er één dood.geschoten rín zijn bad.Ifet
was een generaalrdie lelijke dingen had uÍtgehaaId..
Moeder zeLrze konden

thomas

waren ze

directeur

:

0m

sons

vriendelijk en beleefd,

beter te

kend.en

vanuit hun hoed. schietenrmaar

krrnnen toeslaan en o& d e mensen

d.atrin de loopgravenrmet

modd.er

tot

te pesten.ïÍÍ j

aar). ottze rr€rlsr

in Du:lnkerkenrtoen d.e Anerikanen kwamen.Ik weet het niet neerrik kan er niet meer
aan denken.Het ïías verschrikkelijkrhet is lang geled.en,

Àan cle I,fzer.Of ,neerhet was

Gemarteld?0nderrrraa6d. en gemarteldrin een

fiJm.0p een kasteel Ín Frankrijk.En terwÍj1 de and.eren aan eea gracht za-

thomas

zij hun vrj.end. uit een venster horen schreeawen.
ze d-eden iets met zijn vingers maar hij w:tlde niets zeggen,
geen narnen verklappen.xn ze kwa.men hem verlo§sen naar hij
was aI dood..
tenrkonden

dlrecteur

:

Het waren held.enri-n de oorlog.ze zijn allemaar doodgegaan
zoader

iets te vertellenein

d.e

gnrwelijkste pijnen hebben

ze vorgehoudenrhun mond dichtgenepen.rn onze troeprik heb

er
thonas

!

gekend.

sint Jan Berehmansrdie droeg d.e hosties 1n een kelk ond.er
zijn hemd.rond.er ziSn wit hend.Maar hij wirde het niet zeggenrhij vrllde ze niet raten zien en ze hebben heu d.ood.geslagenrmet stenenrd.at is hetzelfd,e.

1Z

directeur : Als het is on de godsdienst te verdedigenrd.an is het nog
beterrdan is het ... het d.oet d.enken aan Jezusrd.ie op
het knris is gestorven rroor alle taensen.0n ze te verlos§911.

thonas

: 0n naar d.e henel te gaaarniet naar de hel.

directeur : Ilet z:-ja joagenorze zÍea hem graa6.

thonas

z Ze zijn eroB verliefö?

d.ireeteur : Heel graagrze denken veel aan hemrin hua

thomas :

Maar

het is geen

bed..

zond.erze weten hetrze mogen.

d.irecteur : IIet 1s nod.igrze moeten hen het liefste zienrvan hem houd.enrze hebben hen lief ;en rg nachts h.ua knieën tegen e1kaar clnrkken en hen zienrals het pijn doet en er roile
vlekken op konea.Ze mogen het niet vergetea.

thonas

: 3a a1s ze lj.jdenren a1s ze hulleu.A1s ze afzienrharl.

direeteur : §lechte ged.achtenriets doen dat niet nagrals aienand het

zletrin de klasrtegen cle anclere joagens of a]-leen.]an
moeten ze vergiffenis vragea.
thonas

: Sousrals ze het nog wetea.

directeur :

Dan gaan ze ruet hun hoofd. ond.er hun bed. zj-tteiarin het

stof ,ze likken het op en ze yrager,r verglffenis.Ze moetea
niet wachtea en het later biechtea.Iïet is 6oed. a1s ze
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iets d.oenrdat erg isrd.at vuil is en noeilijk eu lastig.
Dan denkev\ ze dat ze het kwijt ztjnrdat het vergeven is,
omd.at ze jong zija.Ze biechten alleen als ze moetea.
thonas

: Ik beloof hetrlk- zal het

doen.

clirecteur z Ze zijn sterk.En Tyanneer ze ondervraa6d worden en gemarteldrzwijgen ze.Ze spuwen cle chinezen in hun geziehtrze
verradea niets.

thomas

:

ciirecteur

:

Ik steek mijn tong uitrik roep.Ze slaan en ze kappen mijn
rriagers af sf ze steken nija ogen uit en ik zeg:slarnog,
nog neerllk weet al'Ies maar ík zeg nietsri-k zwijg.
Ze roepen zija, EaapraLleen

zija

naa&.Je moet

sterk zijn

zijn de soldatenrdie hem sloegen
vöör hij stierf.Eij,weet hetrhij kent het aIs je pijn
hebt en hij roeptrnij kast cle rvonden in d.e hemel.
want ze slaan hardrhet

thonas

: Hij is zachtrhi j kuet.Romainrhi j kust.
je het speelt 1n een passiespel.ï{et
is noeilijk want ze sl-aan, echtrd.e soldatenrop je blote
rug. Op je nrg.

dÍrecteur : AIs je

hem

nad.oetrals

thoma.s : Ik kan hetrik
d.i.reeteur

: Eij is

heb

het geleerd.

k1eia.We noeten het proberenrze kunnen

dra,genr solllso

thomas : Iii heb het gevoeldrbijua hetzelfde.

het niet'\rer-
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d.irecteur :

We kunnen

het nog zien... a1s we zijn

(hij loopt op fhomas afrtrekt zi-trn hemd over zijn
meer zíaa kan vaa Y;at er gebeurt)

hend.

ultdoen.

hoofd.rzod.at

hij niets

directeur : Ër staan geen strepen op.I{et is wit en kleia.ZiSn rug,

thomaa : Ik zie nietsrik hoor nietgralleen ... Lk zal het voelea aLs
hij slaat.Het is hetzelflde ale hij sIaat.Ík zaT op nijn
tong bijtenrop nijn tanöen bijten.
clirecteur:

niet te roepearïÍanneer je het voelt,
wanneer ze slaanrde soldaten.Ze lachenrhun tanden bloot en
ze kijken wreed.
0m

niets te

zeggenrom

thomas : In nijn ogenrer staaa tranen in en straks lopen ze over
nijn Yíanxgen.
direeteur z Zwijgenrwanneer je hen aankijktrzuchten en yíenenrheel stiI,
rroor de mensen.Geduld.ig zijn en alles verd.ragen.

thonas

: En zeggea dat het aiets j-s.

(de Oirecteur wi1 slaanrraken rnaar scharrelt aachteloos

in het

road)

d.irecteur z Ze slaanrze slaan net een zweeprwreeil. en hard op zijn rr:9.
En a1s ze slaaarals ze bijten... ze likken?Ze likken a1s
ze slaan ondat hlj stil isromdat hij zwijgt'omdat hlj
lacht, omdat hij gli-mIaeht.
En danren toenrhun arm valt
pe1 bloed

stilrhij

wordt slap,Een drlp-

kleeft op hun hand uaar ze zíen het niet.Ze den-
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in hun armen nemenrtervrijl hij
snikt en beeft rzijn tranen gooit op hen.

ken en ze d.romen d.at ze hem

Ze hebben het geclroomd..Ze liggenrze slapeu en ze dromeu..

(in zija onnaeht ligt hij neer)
thonas

: Het is

gebeurd maar

ik heb nlets gevoeld.Mijn rug ziet

roocl?

Hfj is moe.IÍii adent nogrhij slaapt.
directeur : Ik heb geslag€rlrlangrik
(thonas

thonas

knielt naagt
:

hem

ben Do€r

aeer en wast zijn haniLen net

En Pilatusromdat

hlj rnril

wasrwaste

zand.)

hlj zijn

hancien met

zaad..

directeur : [ot er geen zaad. meer wasrzijn leven lang.

thomas : En daarnarsliep hii.
dÍrecteur : Hilila, je zusterrze komt

morgen met een pakje.

thomas : Hij luisterde niet ueer.Ï{ij
aan en hij ging wanctelen.
En nieuand vrlst waarheen,

(ae aireeteur slaaptrthomas loopt

weg)

na,n

zj.jn hemdrhli

deed.

het
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ï.4
in de vlakte staanrkijktrop
stof ,d.iert jes;hi j zoektrbekijktr likt, stopt
(thomas

thomas

blijft

d.e

grond : papiert j es, zaRd,

ze

in zijn

mond)

Als het bloedtrals het pijn d.oetrmisschien.Hij heeft hard
gesla6enrop nÍ.jn nrg.Hlj kon mijn rug niet veld.ragen.
Als ik het voelrhet heeJ. lang voelenrerop liggen slapen
ea wakker word.en en het nog erger voelen.Het niet vergetenrhet nag niet vergetea wolden,
0n het te opelenrom het na te d.oen in eea passiespel op
een zondag.

hij rmil is spreekt hii,omdat hÍj proper
wiJ- wordea, om gereeil. te zJ.trr*rwaat ze zuJ-1.en het zien en
gij ook.Iaaromromdat het niet neer bestaat a1s hij het
zegtrals hij erYaë vertelt.
Yan het lachen toen hij hoorderdat Petnrsrd.e heilige Petnrsrmet zi-ja hoofd naar beneden gehrrisigd werdrdat hii

Maar ook omdat

hing aall een paal.
Uet nijn knieën op d.e grond zi.ttenrop stokken of op ruYre
planken met splinters in en nagelsrmet z\'íare stenen in
nija hand. en in mijn zakken.
M.aar het is niet genoegrhet is niet weg.Hij lulstert
naar hij hoort nietsralleenrz:-Ja oren suizen en hij
oaderstebovea

spreektrnog.
Toen we noesten zingen op

het oksaal met het koor en bij

de consecratie telden we d.e slagen van de belrwe hebben
gespeelclrwe hebben ronrlgelopen en geroeP€Brdat ze het

'-)

Ll

a

tot beneden hoord.en.
[ij noet geholpen wordenrgered worcLen.In hij is bang.
Met de andere jongensronder het stortbad.Ze namen het vast
en ze kekea ernaarrhoe het wasrbij de aaderen.
(actierhij verandertrbeweegt;eeu vi.sioen van angst en dood)
thonas

: iIi j zwíjgtrhij legt zijn handen op de grond en zijn hoofd,
hij wrijft zijn gezicht in het zand. en hij kijkt.En het
kout,llerwi jI hi j bezíg isrtemri. j1 hÍ j speelt.0mdat het
is bli jven plakkenromdat hij het nlet lcrmi jtgeraakt.
Door een blíksemrdie in het venster slaatrs/anneer ik voorbijkon in de stoet.0f door de refterrd.ie invaltren aI de
lrlnderen en d.e ouders ond.er d.e stenen goolt.
En nog meer

ztet hijrhet

moet nog erger

Ze bind.en hem vast op het

kruis en ik

zijn.

roep:vaderrmoeder!

het mooi isrclat het echt is,Xn ik
begin te zwetenrik bloed.romdat ik het rreet.En op het laatste nomentrik roeprik wlI nog schreeuwen maar de a.zíin
heeft mijn mond d.roog gemaakt en mijn lippen.ïk trek ze o-

maar ied.ereen öenktrriat

p€Irr1k beweeg ze nog maar ze weten wat 1}c ga zeggenrze

net de zon en de grijze.wolken ju.ist in mijn
gezichtrkan ik nog ademhalen en i.k zegrheel hard:het j-s

iLenken het.En

ged

aan.En

ik

ben d.ood..Iilorsd.ood..

tranen?IIij huiltrik voel het vsater in mijn ogen,
])an slaapt hij.ïk ga slapen en ik wachtrheel de nacht,fot
er een vinger komtrdie opeens d.aar isrdle in mijn ogen
schj- jnt'Hi j sehrijft ietsrop d.e muurren ik kijkrik lees
Geen

co

Ís 1n goud.
Eet is o. . hi j leest ,langzaam en hees omd.at zi ja
zítrazuw zonden zíjn vergevell'
Iilatrt het

(nii staat oprbegeeft zidn naar

zi.trn bed)

ogen nat

tweede d.eel

2g

rr.5
(Ae slaaBzaal:ivo slaaptrthomas loopt tussen de bed.d.en door)

thomas : Mijn kleren aanhoud.enrniet slapenrik mag niet slapea want
ik moet het zienr&Is het verschijntrik moet sprekeneantwoord geYen.

Ivorterwiil hij slaaptrook als het dag isrmaar ts
aachts r.. hii is mooi.Zí1n ogen zi jn dichtrzi jn kaken
blozea.Iïi.j lachtrhet is of hij l-acht.Hij denktrhij d.roomte
het is nlja vriend.

Xn

ivo

: Er is j.euandrdie praat.llhom&g.

thonas

: Niet ikrik heb niets

ivo

:

thomae :

Iemaaiird.ie moe ierhii

gezegd..Iemand.rdie

je

wakker maakt?

blaast in nijn gezicht.

Yan Ka.niel.Ileel de avond hebbea we gesprokenroYer vanallest

over d.ieren en yooral over pakjes tozijneardie verdwijnen.

llf j denktrhet zija de rattenrEeerhij zeizvleermuizert.Ze
lusten vozijnen, zeL hL J.Ik wist het niet.

ivo

: Hii

thomas I IIij

was er nietrvanmid.d.ag ging
was te:nrgrsoms d.uurt

hij naar

cle stad.

het heel laag naar aIs de bussen

Ylug komen.

ivo

:

De

treinenrdie ons thuisbreRgen.

thomas : Hij ging net zijn moeder naar cle stadreel:. iongenrdie ik
kend.e.Ze hadd,en niet veel geld &aar het was kermisrhij
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kreeg een ijskreenreen grotermet vanalles op.Ze

naroen

d.e

bus naar hu:is.Br stond.en veel mensen en vöór heu stond
een meneer met een dÍkke jasrhoewel-

het zomer fira§.IIij
stapte achtenritreen traprnog een trap en hij liep tegen
tlie ijskreen.De jongen had er niet aan wllIen likkenrvöör
hij op d.e bus zatrhij hield hem in zijr. hand..En hij was
heleuaal plat.Hij nocht zelfs niet huilen en heel de reÍs
heeft hj.j gezïyegen en hij keek naar de jasrwaar z:..Ja ijskreem op srooltrhlj telde de druppelsrd.ie vielen.
Iti j heette . ,. ik weet het nlet taeerrmaar het is echt gebeurd..Ilisechien rodewijk of Roger.ïïij beleefd.e veel avonturen.

ivo

: }e

thoroas

: Hij moest d.e nis nog d.oenrhij kon niets zeggen.Alleen over
nijn zusterrd.ie uorgen kont met d.e treiu.

ivo

r En een pakjerïvaar

thonas

:

cl.irecteu.r rop

zíjn

kamerrhi

snoep

j

rfla.s

alIeen?

in zit?

nijn vaderruijn moed.er.Dat het goed
gaatrthuisrdat er veel werk is.Idi jn noed.er zegt het vöör

Maar ook spreken.0ver

ze weggaat.

ivo

: En orrer iets

thomas

: Over jongens soms ell oyer fil-as.soms gaat ze naar de film
als ze tu&gr

r-Yo

: Ihuis naar de fiJro gaan.

andere.
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thomas : Ik ga veel naar buitenrwandelen of spe1en.Of ik ga bij aÏldere jongensrd.ie ik in lang niet meer gezien heb.Maar nÍet
dlkïr:tjls waat

gemmlge zJ-la

verhuisal.Ik ga ergens belIen

en

ze d.oen oBenrze zeggen:hij woont ergens anclersruaar tzè zeggea

ivo

:

En

niet

waar,

net je zusterrook

thomas z Ze gaat veel

om

rÍreg.Soms

te

spelen?Ze Í-s groot.

is ze vriencleliJkrmool.Heb je het ge-

zíea?

ivo

:

thonas

t Ze is twee jaar

1oen ze lnier kwa,mrze

heeft mooi haar maar de rest nj.et.

kleren kopen en schoenen
met hakjes.0p schoolrze zit in de Gnleks-lati jase.Ï{et z:-ia
andere letters d.an die wij gebruiken en ts avond.s schrijft
z,e allesewat er d.ie dag gebeur"d isrop in een schriftrin
die lettersrnienand weet wat erin stas,t.Ze bewaart het 1n
ouder, ze riag zel-f.

haar tafelrhet is d.ik.
(thomae

ivo

zi.t op het bed.rgaat

:

Àangekleed?Met

l1ggen)

kleren

ond'er d'e d'ekene?

thomas : 0n klaar te zijnrhij heeft het gezegd.rvlug opstaan en naar
buiten lopen.

ivo

: In

d.e nacht?

thomas : Met Ka.mielral.s de vlee:muizen terugkomen.Ïk moet hem verwittigen.
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ivo

z Ze vliegen hanflrze zija weg vöör je tenrgbeatrergens

Saaa

hangen.

thomas : ÀIs ze weg zijnrgaan $/e naar het boelwe vertrekkea.
ivo

: IIet is koudrts nacht§.

thomae : I{aar d.e uilen kijkenrze slapen nietrze vaiegen rond. en ze
r7angen nulzen,Om het te lerearwe onderzoeken al1es en we
schrijvea het oprïqe schrijven een boek over d.e dierenrdie
leven Ín de aacht.
ivo

:

Over mensenrer

zijn

measen

in

d.e nacht.

thomas : Die noolt slapenrd.ie opblijven

eR.

ze doen of sinterklaas

geweest 1s.

iyo

: Ik wist het en ik mocht helpen.Àlles klaarzettenrhet
spee§oeilrop tafelrop een stoelrde wortels afl«rabbelen

en

het water weggoolenrmet een beetje genorstrvan d.e ezeT-,
En ts morgens verscbieten en doen of het d.e eerste keer
TíAS.

thomas : ïk kan het nietrhet is te moeilijk.Ze had voetbalkousen
gekochtrmoederren ik noest cloen of ik blij was maar iic
w1lde ze allang niet meer en ik huild.e.Ze was kwaadrY&öer sloeg en hij zeird.at net heel lelijk was.Ze heeft
iets anders gekocht laterrietsrdat ik nu wilde hebbenreen
trein in i)zer.
Soms kan ik het niet;aIs ik het op voorhand weet.
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ivo

: ïets nadoenriets spelenrals het moetrals je weet dat het
moet.

thomas : Ioen alsof je huiltraleof je lachtrvoor cle aRderenrvoor
vader en moed.er.A1s ïse het echt willenrals het nodig iet
d.an gaat hetrals we er niet aan denken.
ivo

: AIs we llegenrals

iets weten en d.an iets anders zeggen
en ze geloven het maar wij wetenrdat het niet waar ig.

thonas

s We kunnen Llegen zoad.er rood. te worden.

ivo

: Zonder te blozen,om het plezier.

we

thomae : Iegen jongensrdie ouder zijartegen d.e mensen.maar niet
het vriend.en zija.rze ziea het en ze lvorden lsivaad..
ivo

: 3n toneel spelenrhet is hetzelfde:iets verbergen en het
niet willen ueggen.

thomas : In
ivo

a3

een passiespel?

: Hij heeft iets

gezegd

rtoen je bij hen was?

thomas : 0ver nijn zusterralleen over haar.En Eogrd.at ze moeten repetereariemand.

ivo

:

thouas

: Een jongea op een kmisrhij moet beginnen en zich klaarmakenraLs hij gebiecht heeft en all-e zonden van zijn leven
aan iemand. vertelclrals hij onder zijn bed i.s gaan liggen

Iemandrd.ie eeït jongen is?

1+

het stof op te likkenrof op de speelplaats en d.e papiertjes opetenrdat mag ook.Afzien en zíchzelf veel pijn doen.

ou

ivo

:

0mdat

thomas : 0f

hij het anders niet kanrals hij

omdat

aan

het kruis

hangt?

hij doodgaatrterwÍjI hi j bezig isromd.at hi j het

bedacht heeft.

ivo

: Ik wist hetrik

d.room ervanraL

heel lang.

thonae : En a1s Àlex mees$eelt.
ivo

: Hij is grootrhij is bnrtaal.Als

thonas

:

net d.rie zi-jnrals we alledrie hetzelfde zijn,
niet a1leen of net twee.Drle is genoeg.

ivo

:

Genoeg om samen

thonas

:

0m

so1d.aat,

§a^noenrals we

te zijn.

hetzelfde te zíjr;. en om samen te blijvenrwe hebben het

gezegd.

ivo

: Ik weet het niet meerrik

ben

thomas : Dat ik gelijk hadrd.at we het

het vergeten.
zoud.ea d.oen en Tse hebben nog

meer gezegcl.

ivo

: §r is veeI.3n

thonas
.

: En toen

kwa.u

toen?

nijn

vad.er binnenrin d.e kelderren

all-enaa1 wegrhij rieprciat ze
waren bang.

niet terlg

hij joeg ze

nooesten komen.Ze

zÉ.

ivo

: En ze dachtenrdat het voor niets

was geïreestrde beloften

en de brief jesrdat ze Ïret verloren hadden.

ï{et is andersra}s we het spelenrals we het zond'ag spelen,
sa.men.We moeten boete doenreindelijk beginnen en het gaat

thomas

beter met een Baar ilan alleeïr.Ze raken de noed I§FIiitrYaïI

het stof.
beki-jkenrterwijl we het doen en we ziea of
de ander niet slap is ea zicttzelf heel zacht piin doet,
dan zeggen we het en hij word.t gestraftrtot hij bekent.

À1s we elkaar

r-vo

af te

thomas

:

ivo

: À}s we het

thomas

:

We houden

ivo

:

En

thomas

0m

ervan

gerakenrom Seen zonden

te

hebben.

samen doen.

vergacleringen op vaste d.a6ea.

À1ex,hii kiiktraltijd.'

Met Alexrwe hebben gerooktrwe hebben saJnen aan een §iga-

ret getrokkenrer was speeksel aan en ook aan zíjn mond-t
toen hij het zeirdat hii bij ons wil-de ztJnrsigaretten
roken en bier d.rinkenrp&&r d€ kernis Saan en lachen en
ookrhi) zeL:boete doen.Hii is bnrtaal maar som§ vriendelijkrwe zullen schrijvenreen briefren het vragen.
ivo

: IÍij roept

thouas

: Niet

ivo

: Hij is klein?

omd.at

omdat

hij de sterkste i§.

hij slim is'En de leiderrhij is ...
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thomas :

De

1vo

0m

:

leider is kleÍn en sl-im omdat hij Jezus moet spelen in
het Bassiespelrom de anderen het voorbeeld. te gevenrhoe
ze het moeten d.oen om hun zonden }Íwijt te geraken.
boete te doen op de speelplaatsrsanelx,.

thomae :

Sa.uen.En een naam hebben.

1vo

:

Een naanrd.ie van ons

thouas

: 0n op d.e lidkaarten te zetten met een tekening,Ànders
ze wegrde jongensromd.at ze niet weten hoe ze heten..

ivo

: ÀIs we hen au kiezen en ïve zeggen het later

thonas

: Als

ivo

:

we hem

is,
gaan

aan A1ex.

fluieterenralleen in ons oor.

Een geheime

uaam?

thomas :

De cluib van G.

ivo

:

He heten d.e club van

thonas

:

is een geheim.Een zwaarri in hout met een rod.e steen in vanboven of een kikkerrd.le we begraven hadd.en,
we mochten het aan niemand zeggen.Dat was het vroegerr

ivo

: 3n nu?Er moet een geheiu. zijnrtussen

G.Ik versta het niet.

Yan geheimrhet

ons?

thomas : Ï{et moet niet echt zijn.ÀIs het een sprekend. geheim lsrclan
is het beterrd.an rrind.en ze het niet vlug.
ivo

: Hij spreekt vlugrin

woornd.en

d.ie nienand verstaat,
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thomas : I{et wordt a1Ieen aan d.e led.en verklaptrhet zlt verborgen
Ín hun hoofd. erL ze mogen het niet zeggenrniet aan d.e and.erea.

ivo

:

We

moeten het vindenrïÍe moetea het nu zeggen.

thomas : [\ree is aiet genoegrer aoeten er

meer

zijn oo een club te

naken.

lvo

:

zíin aI begonnen.YÍe schrljven het naar Alexrwe bespreken het op een vergadering.IÍij zíjn aI lidralletweerwlJ
mogea het al wetenrals we het vlnd.ea.
We

thonae : Het is
ivo

gevond.enrik weet

: IIet 1s gevond.enrhet

het aI.

gehein?

thomas : ïÍie Jezus speeltrwie de leid.er is.
ivo

I Ilij heeÍt het

directeurrhij weet het aI?
IIiemand. w:ist wat hi.j van plan was maar toen hlj rond.keek
met zijn bliakend.e ogen en toea het zweet er wae en van
zLjrt voorhoofd. d.nrpte rïverd het duidelijk,
gezegd?De

(hij springt op thomas af ewerlt

hem

omverrvaltrkruipt

!reg)

thomas :

0mdat

ivo

het enigerdat hen overbleef.Xn toen hij gevalJ.en
víasrkropen ze ïreg.0mdat hij hen bedrogen haclroud.at ze moesten laehenromdat ze haz'd noesten lachenromdat het balachelijk waer.

: Slaan

het duidelijk is?
was

'sB

(lachend loopt hij reg;d.e nacht valtrze slapen;thomas verlaat zí1n beil,
wakker,

niet

thomas :

ontwakencl )
We

hebben geslapenrwe la6en naast elkaar

3n we hebben ged.roond.,

sarnen,

Hij lachterhij lachte mij uitl
naar het is voorbi j rhet is ged.aan,
ffant de nacht is donker en zwart
maar elke morgen,

niet meer hoopt,
wanneer men niet meer wacht,
klimt de zon door het rasm.
ws,nneer men

(net is dag geworden;hi1da verschi }ntrze roept)

te slapen.
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II .6
(fritaa verschijntrroept thomasr naan;hij hoort het aietrclan welreluit
ile ogenreen spel)

thomas :

GodeGodrwli

zijn

uTr Jongens

als Tre Eorgen d ooil z|ia
komen w:Lj dicht bij u
God.rGodrwii z|ia uïr io gens.
Ik weet het nietrik geef me over.
en

hilda

: [honas.lfhoma§.ÏIet is IIilda.

thomas : ïk beloof hetrJ-k zal
w€Brvan hier.
hilda

wist hetrhij heeft het gezegd.rgeroepen,Daarom heb i-k gezong€Írrik heb een lied je gezongen,ï[e noeten
het kennen voor d.e prj-jska.npenrin vj-jf stemmenrin canon,
ik ben het vergeten.
Yan thuj.s?Ik

: ï{et

thomas :

We

ïvas Yoor

miirhet

was Yoor iemand anders?

zingenrwe zingen err we laijgen ciriehonderrl dagen aflaat.

Rond Sasenrdan

hilda

zLjn.§eeu me oprd.raag ne

: flilda, je zuster.Yan thuis.Ik ben gezond,en.

thomas :

hilda

geh,oorzaas.

is het de beste tiid.

: 3r 1s modd.er a.an zLja kLeren.fn het

zaad gespeeldrgerold

eu putter:. genaaktrgegraven.Het 1s mooirhij staat goeil met

nrile kleren.
thonas

: Àsserik heb asse over uijn hoofd

gegooJ.d.Vroegerrde mensen

4o

het d.oenrtervuÍ jl ze iets zongenron niet ziek te
ïyorden of tegen d.e zortrom geen zounesteek te krijgen.Ik
d.oe het elke clagrhet helptrik ben niet ziek.

moesten

hilda

: Ziek?I{et

thomas :
h1lda

was on boete

Ook om nj.et

te

doen.

ziek te word.enrhet stond in een boek.

! 0p de groadrhler blijven zittea?

thomas : Onilat ze a1les horen j.n de refter en hierralleen hij naar
hlJ antwoor'd.t aooitrhiJ doet nooit lete tenrg.
hilda

: Hij huistert

en

hij zwijgt.

thornas : KamielrKamiel van de beestearhij is öoofston of alleeu
stom en hlj Ilopt ronctrsomsrhij verbergt zicln aehter de
bomea of hij gaat in de moild.er liggenrhelemaal j.n een
pIas.ïïij is rnrilraltijdrhij moet in d.e keuken eten.
hilda

: Ik kan het horen aaa zija

stemr aaa

zíjn woordea.Ik zle het

aarr zLja gezicht.

het hoort.ïk zj.t hler

thonas

:

hilda

: Ik ookri.k zi.ngrlk ziag mee.

thonas

:

hilda

: Het is laag geledenreen jaarrhet is voorbij.

thonas

:

het heel erg ieromclat
en ik zL'g.
Ondat

Yan

mijn plechtige

0m een

nj.emancl

komrnunj.e.

ring te krijgenrin

goudreen verfdoosreen groene

t1

nissaal en prentjes net uija naan op.ïlet feeet net d.e famllle en Íed.ereen bekijkt nij net nÍju blauw kostuunrmet een
lange broek.

hilda

: IIet ie altijd zorze doen het a1}emaaI.

thomas z Ze blijven zi.tten en ze strooien asse over hun hoofci?
(f,f 1

grijpt haar vast)

hild.a

: Ilet

d.oet

thomas : Het blijft

pijnrmijn arn.
aan onze ziel plakkenrand.ersren het wordt

rot,

het wordt een stuk velrdat daar haagtrhJ-er.Zë kIopt.

(Uf; houdt haar borst vast)

hilda

: Eet is mijn hartrzoi.

(hij schri-kt)
thomas : Ze latea nij uiet genrst.Ze konen altijd. tenrg en dan vragea. z,e iets.Een fanfarerze willeardat ik een fanfare uaak,
van de schoolrnet een sehildje op ons bencl en een groene
clas.Dat ik er de leider van ben en net een stok zwaaL err
op d.e repetlties alIes voorzlng.
hilda

: Ik uoet iets zeggen'van thuÍs maar 1k ben het vergetenrik
kan niets onthoud.enromd.at ik niet lang op school gezetea
hebrzeggen ze.

thonas

: Eet is noeili.jk.Ze denkenrals ze wat blazenrmaar ze moetea
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lreel lerenrze moeten luisterenraJ-s ik het

kijkénrals je vooraan stapt.

hilda

: Ik zal

thonas

: Kijken?Eu bang zijurdat i.k het niet zal
stok laat vallen.

hilda

l 0p de eerste riJrvoor de andere mensen.

komen

voord.oe.

kunnenrd.at

ik

de

thomas : Stnrj-kelenrva11en of mijn hemd vol iakt s&erenrtraag vol
i.nktrtoen d.e mengen kekenrze stoad.en te d.uwen.
hilda

:

En vader en moed.er.Ze waren gekouen om het

te zienrze sva-

ren bIij.

in öe klas.Ze watren kwaad ondat ik
tam-ta^nn mocht spelen en zij nochten alleen maar zingen,
net honderd.Ik wachtte net nijn vinger in de inktpot naar
hij was niet leeg.En traagrzonder dat ik het z&g;kroop
de inkt e:rritrlangs mijn vingerrmijn handrmi jn manchetktn.open.0p nijn broekrop mija kousearop nl jn hals.IvIiitl
wit hend.Ik had niets geroken.

thomas : fle zatea te

hilda

:

En nu
d.e

thonas

:

zlngt het vierd.e stuèiejaar rsisisisi toenata?

Yan

zangertjes van koning BouclewiJn.

het nietrtoen we zorugen.rze lachten a11een.
ik blauw wasrlaehten ze en ze luisterden niet.

Maar ze hoorden
Qmdat

hilda

wachten

: Het is de grondromdat

we gelanield

zltten.
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thomas :

De negersrze spelen

tan-tan

om

tekens

te gevenrseinea

en

ze antwoorilen maar wij verstaan het niet.Ze kunnen ook
brieven sehrijven.

hilda

: Vertellenrnogrmi.jn

hand vastaemen?

thomas : Het is een reglementrhet nag nj.et.ïk
hilda

:

denk het.

Over brievenrze scbrijven brievea.

thomas : Met roosjes op en eau de cologne?
hilda

:

Op afgescheurde

blaren met nritjes.

(net verhaal worclt gespeeld.rnaar de herinnering overgedaan)

thomas : In de filn?Hij komt binnen en d.e fil-m is aI bezíg naar hij
heeft je gezienrtoen hÍj zijn fiets wegzette en hij kont
naast je zitten.
rzo is het niet begonnen.

hilda

:

thonas

: Ik was erri.k heb het gezien.
Zija neus en zijn haar.Je kent

Ànclers

hem,

je hebt hen al

bekeken.

in de deur van het cafértoen ik boodschappen
d.eed.Ilij zweette en hij lachte naar nijrhij rlep iets maar
ik verstond het niet.

hi1d.a

: Hij

thomas

:3n

stond.

het feestrtoen hij je kiva.n halen om te dansen.Ilij
heeft iets gezegdrmet zijn hoofd over je schouderrdat je
zijn adeu kon nriken.Hij heeft niets gezegd.z
op
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hilda

: Dat lk een mooi meisje wasrd.at hij aIlang lets wilde ell
dat hij elke zondag naar mij keek en floot,Eii was het,
ik had nooit omgekekea.

thonas

: EiJ doet of hij naaï de fil-u kijktrof hij lui is.Maar hij
legt zijn hand oyer je stoelrd.leht bij je ar.&.Je voelt
het maar je durft niet kijken.

bilda

: Ik lui-ster en ik kijk naar de fil-n.Maar hij trekt
orenraan nijn ogen.Met zíjn haar.

aan mijn

thomae : Het is bl-ond.rik weet hetrik heb het gezien.Op een nacht
zat bet in nijn kop.
hilda

: ïk wtl het nietrik

ben

het vergeten.

thomas z Zijn haarrhet is bIoad.
hilda

: ilet kietelt

aan

mijn kaak.Serst voel ik het niet

maar dan

welrsteeds meer.Zijn haar kruipt j-n nijn ogen,Ik :rrik er&€1I1.

thonas

: Hij laeht en als je naar

hilda

: Ik doe aietsralleenrik rtrik aaa zijn haar.

thonas

: En jouw hanetrdat hij ze beter zou lnrnnea vastnemen,En ook
je hoofdrhet beweegtralsof je niet naar hem kiJkt.Maar je
kijkt,Om zijn ogen te vaugen.

hilda

: Eij

d.oet

hem

kijktrverschutft zijn

het ied.ere week net andere meisjes.

hanil.
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thomas :
hilda

0m

te

sprekenrom

iets te zeggen.rzijn lippen

: Het is teveel.Als hij j.ets

Saan oper.

zegtrd.an breekt het.

thomas : Met twee vingersrje raakt zija lippen à&Ilo?Iira speeksel,
bet is aan je vi.ngeïs.Hij heeft je vingers natgemaakt
rnet zijn speeksel en je hebt het graag.
hilda

: Ik had het nooit gedachtrd.at het plezierig zou zi.jn.

thonas

: Hij 1.acht.Hij laat zitru tanden zienrzijn tong.

hilda

: I{ij aeent mijn hanclrik ïril het nlet

maar

ik laat het d.oen.

thomas : En dan ... hi j J.iktrmet ziia tong'Hi j likt aan je dulm ea
het blinkt in het donker.
hilda

: Ik zie u graa6rhii zegtzík zie u graa6rgeef mij
kus

eens eerr

je.

(een onhelzing,een kus)

tbonae

z Ze wachtte evenralsof ze nadacht.lloen kusten ze elkaar en
er ïras nuaj.ek.Yan de fÍls.Oudat ze bezíg warenromdat ze
begonnen warenrhet was

te laat ... met vriJea!

(s" laten elkaar losr snelrschichtig)
hilda

t

Ze

heeft gezegd.rik moest je een i«rs geven heeft ze

(een onhandige rbeschaa.nde kus)

thomae :

Van moed.er?

gezegd.,

+6

(de Airecteur wordt zichtbaarrhet is duidelijk dat h1j hen aJ- lang bespiedt; hi J kont aacler, sluipt

hilda

nad errbehoed.zaa.n)

: Er knript ieuand d.ichterbijrhij snuffelt aan de groncl.

thomas : I{ondrhonilje,Het is een znarte honcl.Het is broecler Ka^mie1,
hij is zot.Àls we doen of we het niet zienrdat hij v-tiiL
isrdat hij eauffelt over de groncl.ïïe bewegen aietrwe doen
of we bomen zi.jn eu hij gaat voorbiJ.Met ollze ogen d.icht.
Hij zoekt ïvormen en hi j steekt ze ía zLjn moncl.
(Ae eirecteur

is vlakbljrthonas ea hilda blijven zitten)

d.irecteur : I{et is zíja zuster.Sn hij houdt ze vastrzo hazd eE zo
d.ichtbii.En ik kiik.Yoor mi jn ogen.

thouae z Ze bijteu nietrnooit als ze blaffea.
d.irecteur : 0p eem. school.IÍet is hier een school.Het mag niet.Ze uogen het niet naar ze ti.oen het toch ond.at ze het wetep.Iat
we graag kijkeardat we het graag ziea.

thomas :

En hun ogetr worrien natrhun 1Íppen.

direc*eur; Het
ten

was ook een jongenrhet was een kindrRtdl.foen zc Ílo€§trouwenromd.at

zilm 11ef dik

gevrorden wa§io

(U:.fAa staat oprnrkt zLcb losrverschrikt)

hilda

: Ik ga weg.ïIet bezoekrhet 1s geilaaa.

d.i.reeteur

: Hij

kwa.m

bij mijrhij

weende en

hii zeírdat het haar fout

+7

was geïyeest.Ik heb hen bultengesneten err naar

geschreven.Over zi

g€Erdat

hij niet

zijn

ouders

jn nanierenrd.at ik het nlet kon vezd.ra-

meer tenrg msest komeardat de d.eur voor

hen gesloten wat,Err 1k heb hem ges1.agen.

Alsof ik het niet wistlalsof ik het nooit geweten hadrdat

er zatn dingen gebeuren.
(fritaa is

verdwenenrd.e

ilireeteur knript

wegrwaahopig)

4e

rl .'ï
(terpi jl de rlirecteur regknriptrop handen en voeten)

hi-j spreekt nog.I§aar zJ-jn holrhij is gewond.lwe moeten hem vinden vöór hij i-emand doodbijtrhem
achtervolgen tot we zijn ogen zLen en hem dood.schieten,
Eet veel bloed.En hij zal huilearop vier potearmet zii;r*
nek stijf en zi.jn kop Eaar bovenrnaar de hemeI.

thomas : IIij kruipt

(hf

j huilt,

ivo

weg en

een hoacl; IvorverschenenrhuÍIt

mee

rgezang)

: Zingen?\k zal iets spelen.

thomas :

Op een

blokflu.:it?

ivo

r 0p een trompetrik heb het geleerd.

thonae

:

Yan

AIex.Hij neent hem vast en h1j voelt aaa zijn vingerst

aaa zLjn kaken.

ivo

: Als

we hu1lenrhuilen a1s een hondrd.an

is

hetromd.at we

niet

durven spreken.

thomas : Ik moet lets
(hij loopt

zeggen maar van ver.

roadropgeïryonden)

thomas : 0ver nij.Dat ze aan mÍj trekken en sleurentze lachen terwijl ze mij vastpakken en ze zeggen vriendel-ijke woordjesl
dat ik a1 groot ben en sterk ea d.at ik een goed karakter
heb.Ze hopen rze zeggenrcLat 1k za\- veranderen maar het is
niet ïsaarrJ.lr zal altijd zo blijvenrik was al zo in het be-
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gin.Met Demulrd.e gemeenste jongen van de schoolrmet zijn

mij altijd. slaanrmijn ar-m op mijn rug
wri-ngen.Maar het is aiet gebeurel..Ik danste voor hemruet
nijn buikrik schudd.erzoals op de televisie en ik Yroeg
hoe hij dat il.eed.rÍn de turnLesrzo goeö buigen.Hij sloeg
nietrhij liet nijn a:m Ios en hij lachte'hii zei dat ik
vet haar.Ilij

mee moeht

w:l1de

voetballea.

En lej.der Marcelrd.ie zo d.ik rtrasrtoen

hij zeirdat ik

haar moest laten knippen en ik vïoeg

om d.e matrozenknoop

mÍ.jn

te leren,omd.at hÍ.j het zo goed. konrdat we het zouden doen
aIs d.e anderen weg waren en zijn ogen rriel-en uit.
We uoetea erom laehen.Ze denkenldat we het aiet zÍenrilat
ze het kunnea verstoppenrmaar we weten hetrwe weten aIIes.
i-vo

t Ze zulIen het horenrals we het roepen.Ik versta h.et niet.

thonas

: Ik
is

ook

nÍet

ma.ar wa,nneer

het gebeurtrclan voel ik het.Het

wij niet kennea en zij ook niet fraar z'e
denkenrdat wij het kennenrze zijn het vergeten.Ze kiJkea
ell. ze voelea.Ze zuehten.ÀIs 1k staprals ik sluiprals i1c
roepral.s ik weenrd.an zuchten ze.ÀI1een zuchten err kijken,
voelenrbetastearmij betastea.Ze komen aan niitze raken mii
aan maar het is ni.etsphun handea worden slap ea" ze gaaïI
een geheiurctat

W9$.

t-vo

: AIs ze voor d.e spiegel staan op hun ftamerldan zuchten ze,
om

hun eigea gezicht.tlaar a1s we binnenkomeardan lachen

zerveel te hardretr ze spreken andersrze doen on§ llarze

5o

doea

thomae :

We

of ze alJ.es verstaan.Omdat ze bij ons willen zijn,

hebben het gezienrsanen gezien.

er niet over spreken'

1vo

: 3etrapt.líe

thonas

I Het begravenrhet is ons geheim, of tekens maken, achter

mogen

hrtn

fU$.

ivo

: ïn de gangrals we de directeur

(ze spelen on beurteu

d.e

tegenkomen.

directerar)

thomas : Ik fluister:Romain.Iíij heeft het gezegd.rhij heet
voor hij het kan horen:RonainrRomain.

zo.Y1ti6t

ivo

: WeI jongensrhet is plezant?Ju]lie vezvelen je niet.

thonas

:

Heueer de dlreeteur.Het

ivo

:

We

verrelen ons niett
ïve spelen.Ik zeg:neerRonaia.te Yl-ugrhij hoort het niet.

is aiet

§,aarrwe

hebben een mus Sevangen.In mj.jn broekzakrze piept.

3r piept hier ergens ietsrjongens.?ieprpiep.
thonas

:

Een mu.§rRomainrín

zijn broekzakrze pieptrwe

lcunnen

het ho-

ren.
Neermeneer de directeurrïve horen

ivo

niets,

: Iíet is de d.eur van de keuken,Ze plept altijcl.rze piept

a1

jaren.

wif uit nj-jn zakrik steek nijn hand erin'
Knikkersrd.enkt hiirziin zak is dik.Hij lachtrhij zegt:het

De mus

5!

zijn jongensrnet knikkers in hun zakken.
thomas

Bet is zljn paternosterrwe hebben juist

gebed.en

voor het

mariabee]-d..

Eet is eea musrRomainren straks gooien we ze in d.e soep
en d.an moet je ze opetenrzond.er d.at je het weet:een vleugeltjereen pootJergebrokenrln kleine stukjesrdat je het

niet kan zien.De

nonnen kunnen goed kokenrzeg jerhet

suaakt zoals thui.s.

ivo

Het is etenstijdrjongensrniet te ver weglopen.

HiJ legt zijn_ hand op nija schoud.erreerst harrl en terrrijl

hij spreektrwordt het zacbtrze streelt over noljn rug.
thomas

Het zaL lekker zíjnrïre zul]en smulIen.
TÍe

willen het nietrhet is

Romainrwe stokeu een

soep met een mu.s

in.ï[e

gaan rfi€gr

rnrurtje 1n de veldea en we bakken

worst.We gooien een mus

in

een

d.e soep en ïre vertrekkenrnaar

andere laaden.

ivo

fre stud.eren aog i.n de vakantie.nan Inrnnen

jul1ie het

a1

Yoor d.e prijska^mpen.
thomas

Iatijn en wiskunde.En we schrijven veel opstellenrom te

oe-

f enen.

Het is oYer jotrnEomalnrwe schrijven over jou maar je zaT

het nooit lezen.Ze hebben rare titels:hoe Romaj.n slurpt en
boeren laat;hoe ztja adem stinktr rs morgens in d.e mis;hoe
hij staat te slapen en te geeuvÍen in het lof ;hoe hij bij

\z

het raa.u staat te kijkenrals het turnles is;hoe hij de iongens martelt net koordies;hoe hij ze wastrals ze vu1I zijrrt
op zijn kamer.
ivo

:

RomainrRomaÍnrRomaln.
Romaln, Romain, Romain

thomas

Romain, RomainrRomain

RomainrRomainrRomain

God.rGodrwij

zijn uw iongen§.
het voor altijd. verstopt.

ivo

: ï[e hebben het

thomas

:

A1s ïre ze nacloenrals we

ivo

:

En

thomas

: Met geel voor de stralen en een rode cirkel met de letter

begravenrwe hebben

kijken en we d.oen het narals ïse tekens gevenrachter hun nrg.ÏÍe moeten het z!Íerenrd.at we §amen
zijnrdat we het zuLlen verstoppen en er altijÖ over zwtigen.Ilet is een club net een geheim.
net

een vlagreen rOde

of

een Sroenernet borduursel op.

Grvau otlze aanm.We moeten eerlitrirc zíjnrwe mogen nooit &eer
liegenrïve mogen alleen vertellen wat waar isrwat echt gebeurd
r_vo

is.

klasrin de kapel en in d.e ka"mers.Qp d'e ka.ner van d.e
surveillsJrtrts nachtsrals hij iemand blj ztch roeptrom
z;..jn pi jana aan te doen of o& straf te schri jven.Als we
onder de douches staan en ons dlng laten zien aan elkaar,
a]-,s ze staan te l-oeren.

: In

d.e
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thoroas

r-Yo

: Hij heeft me geslagenrhij wilde nij slaan maar hlj kon het
niet.ïIi j bijgde en hi j vieL in slaap.Ik dacht:het d.oet
pijnrik dacht dat het echt wa§rdat hij geslagen had.Met
een zweep net spÍjkers in.Ik heb geroepen en gehuild en
hij heeft mijn hend ultgedaan.
: Ik weet het nj.et meerrwazlneer het voor het eerst

gebeurd'

ig.

te repeteren.Om Jezus te ziin in het passiespelrzond.n.S,
om niet te wenen als ik aan het knris hang want ik moet
nog sprekenrnog iets zeggearals ik daar ben.
0m

thor:re.s

l-vo

z Ze doen het aarhet is niet echt.Ze slaan net lintenrni-et
hard ey1 je moet de nagels vasthouden in je handrdat de
mensen d.enken

het

dat het wa&r is.

nurhier op school-rvoor de eerste keer.

thomas

t

ivo

: Als het echt is

thomas

: Ik w'ist hetrtoen ik het zei.

1vo

:

Z,e d.oen

eeht

Ik kan het doenrilt wil het

d.oen'

ik het wilra1 heel lang.Qmdat ik e::nan gedroomd heb,
dat ik sterf ,te:nnijl ii( roep:vad.errmoederrhet i.s ged.aan,ln
moeder ueemt haar zakd.oekrze snuit haar neus en vader
vloektrhij vloekt want hij ziet j.neens dat het echt is.
ze wenen ea ze vloeken en ikrnÍjn ogen Saan dicht en 1k
blaasrvoor de laatste keer.
Qmndat

5+

thomas

; Ik keek Ín je ogen en ik wj.strdat ik het nj-et zou km.nen,
dat Jij het moest d.oea.

ivo

: guclat er iets isrer zit iets,In uijrvanbinnen.Ik zal het
17ragen aan Romainrik knrlp op nijn knieënrik d.oe n|in ogen half dicht en ik spreekrheel stil:Romainrm&B ik Jezus
spelen?En ik zeg.alstubLieft.Ík za! alles zeggen en alles
d.oenr lk zal braaf z;.-ia en de geheimen verklappen.

thoraas

z Ze zeggen neeraltijdrals we Irra6enrals we smeken.ITiet aIs
we het ze\Í doenrmet d.e clubrom led.en te helpenrdie iets

willen naar die het niet

Inogen Yragen.

in de nis flauwvallen en
zwetenrzeggen dat hij niet meer kan staanrd.at hij niets
meer kan eten of d.rinken.Dat het nog eens gebeurd is en
dat het lang d.uuzd.e.Het is van de wlerookrvaa te lang op
öe trappen te zitten uet zijn blote kaieën.[homas is
ziekrhÍj is gevaIIen.

l-vo

Eij kaa ziek

thomas

In de consecrati.erze bellen ert ze kijken naar huR voetent
naar hun nagels,En danri.neensrhet bloedtrnijn neus.ÏIet
loopt over nija l1p.Ik sta recht en ik loop uit de bank,
in het nÍ-ddenrblijf ik staaa.Aau nijn hanclearaan mljn benen is er bloeclromdat ik in nijn neus gebeten ]reb.

Lvo

Ze heffea hun hoofd oprmet

worden, t s uorgens

veel lawaairhet is heel sti1.

kijken en ze trekken hun wenkbrauwen oprze bezien eI}3a3a.Ze zeggen nietsrhet is nog nooit gebeuyd.En van

Ze
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voorrhij heeft d.e hostie in zítrn nond. en hi j kauwt maar
het blijft plakken"ze zien hem staanrde jongenreÏl er
kont wlt schuin u:lt zijn mond.
thonas

: IIij is zotrze fluisterenrhÍj is razend geworden.Ze willen
rechtstaan naar ze d.urren niet.

j,vo

: [oen sprak hij uaar het leek of het ienand anders wasrof
er iemand achter ziin rug stonil.

thonas

: lergeef mijrvergiffenisrik sta hier maar ik heb gelogen.
Ik heb gezegdrdat ik het kon maar het is niet Ïvaar,

ivo

: Het 1s eea mirakelrze geloven het.

thouas

: Er schÍ jnt een straal op ni jn kop en ik val, ík zak iloor
nijn benen en heel nijn lichaa.n schokt.En ik kan nog roepea:hij,d'aar,net zijn knrllen,hij moet Jezus zijn.

ivo

: Het orgel speelt ea ze beginnen te zingenrze zingen ea ze
geloven :net.Ze schriJven nar.;r d.e paus en er komen Elen§ea
zien rraar de plaat§rïraar het gebeurd is'

thomas :

ivo

het?Àls ik biit in nljn neu§1aIs ik niip in
uijn neusrd.an kont er bloecl uit.
We zweren

: ï[e kunnen het

thomas :

0n

zwerenrïve durryen

het

zweren,

het goed te uakenrou het te verstopBenlwe moeten lets

doen.
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iets zingen.

ivo

Een kus geven op de grond. en dan

thomas

ïIet Ís voor de leièerrdat hij het weetrdat het

gezworen

ig.

ïets met zijn handrze aanraken.
t Ze aanraken met nijn

ivo

![et zijn lippen.Zijn

thomas

E

(rn

j

:

hand met lippenrmet lippen lir;ken, kus-

enr 1ang.

dwingt Lvo

tbomas

hand?

zijn

ïIet is

hand

te

kussenrd.uwt ze op ziS"- mond)

begonnea.Ea

niet meer tegen
van mi jn hancl.

Àlexrhii kr:tjgt

geen kaartewe spreken

hemrwe liegen.Omdat niemand het mag weten,

(nij houdt zLtrn hand vastrkiikt ernaar;ivo staat
avo

a1leen)

: Als het niet gebeurtrals hij het niet meer wilrvallen en
in zljn neus bijten.En hij heeft a1 dikwtjls gelogenryan
de spinnen en van zj-ir. zusterrhij liegt altiid.Hij had
loten verkocht en het was aI trekklng geweestrvoor viiftig frank loten en ik kon er nlets mee doen rz,e war.en te
ouc[.ï{iJ haÖ er chokolade Yoor gekocht en hij moest voora.an komen staan en d.e meester Tvees naar hen met zJ-ia vinj.s een
Berrvoor d.e hele klas.Het is een d.ief rhii zeLthet
d.ief .

niet gezríorenrhij heeft gelogenrhij
is zotrhij za1 g1et vergeten.Alex?Ik wil een sigaretrhij
heeft gelogenrik wil een slgaret.We gaan Sanen roken op

En wljrïve hebben het

5i
de koerrAlex.

(alexrdie aI een hele tijd. in de buurt rondslenterrf,ereen spionrkont
d.ichterbij en gaat met ivo wegreen sigaret opstekend en driftig rokend.;thonas blijft achterrnog steed.s naar zLtrlu* hand starend)

5B

II .8
(

thomas

thomas

rverlater.reerlzaanrki

jkt naar zi jn

hand)

: Spelen .o. en lachenrmet lvo.Ivo?Hii is vreg maar hij kout
te:rug.Qmdat hij denktrik denkrwe iannnen het nj-et.Al]een.
Ze zitrr- af,de kaartenrmaar Ík ben ze vergeten te geven.

(nij haalt kaarten uit zi jn zalr en een potlood;hii verbergtrbegraa-ft
kaarten terwijl hij spreekt)
thomas

de

: Eet geheimrwe hebben bet verstopt.Xn begraven.Gezworen.En
mÍ jn hanel r..
Eet zlt erinrik kan het nog zien.Met een potlooilrals ik het
tekenrde lijnenrd.e mond.rom het altiJd te zienrom het te
blijven voe1en.Sn ik toon nijn hanilrtoevalli-grterwiil ik
iets andere doe en wanneep ze het zieatZeE ik:het gaat er
niet af ,het is getekencl met bloedrniet met roocl potlood.Ze
zul-len lachenrniet langrze voelen hetlilat het een teken is
erL ze Fiorden stilrze sluipen ïveg naar hun bed. en in hun
ilromenrzuchten ze.0mÖat ze het vergeten zijn.
Ea de jongenserÍ&Rtr€eï ze door d.e straten stappenrze zíin
alleenrze zingen en niemand durft het horenrde luiken zl.irt
dlchtrze steken watten in bua oreno
If,aar inet zijn hun ogen.En door de spletenrdoor d.e gatenrze
kijken.Ze kijken en door hun ogenrwe zlngen nog beter.En,
we stappen voortralsof we het niet wisteneYàE oTlze benen.
En toen cle zon door de wolken brakpsteeg het oproorverdovend ge juich.

d.erd

e deel
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III.9
(ivo betreed.t de vlakte, onrrerschilligrafgewend;hij begint een ongekeail,
dluister spel met ingewikkeld,e regels)
thomas

: ![et hun ogen.Hii heeft het gehoorcLrhÍj heeft staan luisteregrverborgen?Qver de mensenrnet hun ogenrals we door de

straten Iopen.
ivo

Ik hoor het ni.et.Het is aiet iateressantrik doe iets

an-

d.ers.

te

het

thomas

: Het uitleggen

ivo

: Het 1s om alleen te spelenrhet gaat niet.

thomas

: AIs

om mee

doen?ÏÍe l«rnnen

samen doeu.

we het all-etwee spelenrop Yer§chillende plaatsenrniet

ver van elkaarrhetzelfde spel.Met twee.
ivo
thomas

: Ik wil het niet.
: a]leen?Sonsrals het regentrals het bj.nnen isrspeel ik aIleenrnet klei.ne diertjesrdie ik vang.Geen piin d.oentalleen
kijkea.En Guidorhet ïryas een boerejongenrhij was bnxut en
hij deect ze pijn.Muissen vangenrd.i.e de dnriven lcwanen opeten en hij narÍ- ze ia zj-jn hand en hij smeet ze tegen d'e
mllur.lloen hij vroeg om te komen spelenrzei ikldat het niet

het te ver was.Maar ik had schrlkrom de vlekken
te zien op de muur en om ziek te \iyolden.Ik kan het niet

mochtrdat

verctragen.
irro

in doosjes steken.0f vliegen hun vleugels ulttrekken, d.at ze alleen aog rondkruipen op je Ïrand.

: Melkevers

pakken en
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0f kikvorsen opblazea.
thomas : Ik heb het nooit gedaan.Ik kan er niet tegen,
ivo

:

Yan de pad.Je hebt

het gezegdrgelogen?Dat je ze begraven

had.In een put.

thomas t Ze ku.nnen niet begraven worclenrhet is niet noge11jk.ïÍe
gooiden er zand op tnaar elke keer kwa.m ze tenrg.En ik
wist hetrik deett d.aaron mee.Ik wachtte 1,ot ze bovenkwa^nr en
dan laehte i.k net de and.eren,Ondat ze zo stom waren.

Is het

om

later te kleuren?

(ivo tekent op de grond.)
lvo

: Het is een spel.Je voeterl.rze staan in

d.e w€go

thomas : Ik ken hetr\rroeger speelden ze het op straat.
ivo

: Het is iets aad.ersrhet lijkt erop.

thonas

: lflijn zuster.-Ze

ivo

: Eet is aiet hetzelfd.e.

deed.

het.

thomas : Het is een spel van meisjes.De meisjes spelen het en ze
zingen.Ze springen ea ze zingenrmet flauwe steumetjes.Ze
springen niet ver.0mdat het neisjes zijn.

ivo

: De jongens ook.In ons d.orprallemaal.En ze doen het
ze zijn niet beschaand.

thonas

: HiJ wi1 het niet zíer.

graag,
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(nij veegt de tekening uit)
j-vo

:

Ondat hi

thonas

:

Qndat

niet
ivo

j niet

mag meespelen?

het een meisjesspel ie.ïIlj zegt:de led.enrze

mogen

het

d.oen.

: Bij liegt altljdrmet

een d.ubbele tongrvan

iu

d.e boekeR.

thomas : AIs ze ongehoorzaan zíinrdan noet hij straffen.
ivo

: À}s hlj slaatral-s hij een hand. onwrlngtrd.an wordt hij zíek,
dau kan hij er niet tegen.

thomas :
ivo

trf,aar

ale ze niet willenrals ze niet willen lui.steren,

: ÀIs ze zeggenrdat hij slaP ie?

thomas : 0o het te toneardat hii de lelder is.
ivo

:

Omdat

hij het niet d.urft?

thomas z Ze vastnemearze vastgrijpen.Hij durft het.
(uij erijpt ivo)
ivo

: Bij nijn haar?Het doet geen piinrhet streelt.

thonas

: ÏIet streelt?0ver ziiia haarrhet streelt!

(ze veehtenrwtld)(alex en de directeur lopen aehteraan d.oorrgehaast)

ivo

z Ze kijken.Ze staan errond.

eR. %e

thomas : l{aar ons.Ze ziea net graag'

kijken.
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ivo

! ÀIs

thomas :

we vechten.

A1s we d.raaien, a1s we over d.e grond. rollen, ineengestren-

geld.En we wringen en onze taaden komen bloot.A1s

ïve

roeBen.

lvo

: Bljtenrals

thonas

: 3n het d.uurt langrdan zíela* ze het liever.ï[lId z:-jn en veel
pijn hebbenrmet ons gezieht.Nijpen,

ivo

: ïÍet is

ïtle

bijten?

ged.aaa.se li.ggen op de grond.

(net gevecht is gestaalr.trze liggen naast elkaar)

thonas

:

ivo

r Het is droog.

Ea

mijn handrhet is bloecl.Eler.

thomas : Het is getekenörmet potIood.,
ivo

: Eet is

een mond.ïlet

is zot.

thomae : IÍe hadden lets begraven en d.an gezvroren.Met een jongen.Eet
was eeu geheim.

ivo

: 3en gehein geheim.0m te lachen.

thonas

: ï[ie heeft het

(iri

j toont

ivo

inem

zíjn

ged.aan?Hierrvanboven.

handrdwi-ngend)

: Het zitrn vingers.En

nage

ls.Ze

zJ,JrL rnril,Wassen?
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(thomas

slaat

hen)

thomas : En sl-aan.Omdat ik nÍet kan llegen.
ivo

:

thomas
ivo

Ea

hij zaL zielr woràen en ik nag het

We hebben

het

gezegd.rJ-ang

: In het passiespelrwe

spelen?

geleden.Ïk ben het vergeten.

hebben

het

gezegd..Dat

ik het nocht

d.oen.

thomas :
ivo

Yroeger?

: Hij nag alfes zeggen.na hii

mag doen wat

hii wilrnet

de

andere joagens.

thomas : A1s ze zíin hanil gekast

hebben.

ivo

: En a1s ze het vragen'Met mii.

thonas

:

Smekenrals

ivo

:

Àan

thonas

: ïïet is niet mogelijkrwe ziic- er te iong voor.

1vo

: fensitrL ze het zÍea.Ian 1s het gemakkelijk.Ondat ze denken dat het mooi is.

ik het

vraa6?

het knrierbijaa blootrmet nijn arrmen vastgebonclen
doen of ik sterf.Maar het is echtrlk weet hetrdat het
za1 gebeurenrdat het uoet gebeuren.

ea

thomas : lle kleinrze geloven het niet,
j.vo

: 0u niet alleen te zi)a.Tat ze er nog aan denkenrlaterren
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erover sprekenrmet trlestlge ogenrals er een feest is.
t.iorras

: $aar ze lachenrclaarna lachen ze en ze spreken over iete
andersrze vergeten het.

i-vo

: ÀIs het uooi isrclaa is het niet belachelijk.

thonas

: Eet is belachelijk?

ivo

: Als het

zomaar gebeurtrdan

is het belacheU.jk.0p straat

of wanneer ze gaan zwemmeïlrze d.uiken oader en ze komen niet ueer boven rze lnan,gen bened.en
in het waterrtegen de steuen,Dan moeten we laehen.
onder een auto lopen

thomas

: En als ze op hun bed. liggen ea hua baard groeit voort.Ee
hebben een paternoster in hun handen en er steken watten
onder hun kinrdat hun moail aiet oBen zou vallen.En ze
riekearals het lang d.uurt.0f ze worden bevroren en in
eea schïrif gelegÈ.Ik heb het gezi.en.Eet ïvas grootvadere

en toea we naar hem vroegellrtrokken ze eea schuif open

net zijn aaan op.Ea hij lag eriu.Met
ivo

een baard..

t Ze stervea in eea schuÍf.
En a1s ze levend begraven worden.Eet

thonas

wen

in hun kist
niets

e'a

schreeu-

ze stikken.

ivo

:

thomas

: fk weet het ni-et.Qmdat
niet tneer open.

Omdat ze

is gebeurd.Ze

gezegcl hebben.

hun mond. dicht ïva§ en ze kregen hen
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ivo

:

Ondat nlemand

het zietrde schrik in hun ogen.

thomae : ï[e moeten het nooi naken?
ivo

: Àls ik beefeals 1k huilrals ik hard genoeg sehreeuw,Dat ze
het zieardat ik weet d.at ze het zíen.Ze kijkenrnijn vader
en mj-jn noederrze zitten erbij,

thonas

z En ze

ivo

: ï{et ie op een zondag.

zijn fier.Ze

wenen.

thomas : Het roodrhet is eraf.ï[e
(iri; kijktrtoont ivo

kunnea

het aiet meer zien.

zitr:a hand)

ivo

: Hij plaagtrhij plaagt altijd.

thonas

z Ze zL)a ongehoorzaam en d.an hebben ze spijt.

ivo

z Ze wisten het nietrdat het erg w&§tr

thomas : ÀIs het te laat isrdan
ivo

: Ik

hebben ze

spijt.

wiJ- wenearik wi1 knielen.

thomae z Zre hebben het gezworen maar ze zíjn het vergeten.)aa
het aiet meer mogel1jk,
ivo

: Als

we

het

opnierrw d.oen?

thomas : Het is nÍet
ivo

hetzelfd.e.%,e weten

: Het was een gehelm.T'e

hebben

het niet

meer.

het begÍ&y€Írr

j.s
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thomas z 7,e hebben
lvo

gezworen?

z

Zte

weten het nogrze kennen het nog.

thomas :

0m

het opnieuw te

i.vo

d.oen.Maar

het gaat niet.

: AIs ze laet wilIen.
het niet eerlijk is,

thomas :

Omdat

ivo

Soms.Soms

:

is het eerlijk.

thomae z Ze doen het aIleen ondat ze iets anders wi1len,En vroeger.
Ik moest ehokolade kopenrehokolad.e en spekkea.Ian waren ze
nijn vriend.Xn ze denken Öat ik het niet ïíeet.
ivo

: Het is and.ererhet 1s niet zo.

thouae

: Dat ze ne niet

kunaea

uitstaaa.nat ze lnet d.oen ou lets te

krijgen,0mdat ze het niet ourven Yragen.

j.vo

:

A1-s

thouas

:

het geen echte vrÍenden zljn,ïk geloof het altiJd.Ik
kijk naar hun ogen en ik lulster, als ze iets zeggen.Dan
d.enk ik dat het waar is.Haar d.e volgende d.ag staan ze net
andere jongens te praten.Als j.k binnenkomrop de koer.

ivo

: Hij

thonas

z frn ze laehen met hun valse tanden.

ivo

: Àls er een club isrd.an moeten ze lnet beloven,

je nijn a:m onwringt.ï{et mag.ïIet is niet

tvaar.

Omdat

was razend geword.en.En

hij beetrin het

zaad..

57

thonas

: Niet

ivo

: AIs ze het fluisterem.?

aLs ze

liegen.Eij weet hetrhij hoort hetraltijd..

thomas : Eij 1u:i,stert.Maar hj.j antwoord.t nooÍt.3n a1s hij spreekt,
hoor ik het in raijn hoofd.rniet net nijn oren.In hij
spreekt.

ivo

: Ik ben bang.

thomas : IIet is

een geheime taal,Hi

j zegtrhet is voor jou.

: IIet i.s stilrik versta het niet.

ivo

thomas : Mijn voeten wassen met je haarrzegt hijreïr
tenea.Met een pnrik.En een wit J-ang kleed,
ivo

: Àls ik

thomas :

weggardan kom

Sommige jongens

uoeten vrourren spelenrals hun oud.ers ko-

kijkenrin een kleed.En ze ziju,
het niet verd.ragen en ze ïver1en.

(hij kmipt onder een bed.rals om het beter te

ivo
.

.

ve rd.wi j

nt , roep e nd. )

beschaa^md.rze kannen

horen)

j.Hij zegt:omdat hi j zo nool is.

: Eij liegtrhij liegt.En trij is zot.

(hi j
f-

Ivo rzegt hi

op mijn

ik nooit ueer tenrg.

men

thonoas :

wenelx.
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ïIï .

10

(a1ex verschijnt,sluipt
al-ex

rond

lwaant zicin onbespied)

: Ik heb het gehoord..Alles.Ze maakten nrzierze riepen en ze
huild.en.Ze waren

kwaad .

Aan d.e gronörik kan

het nog nriken aan de grond..Snir-lven

en

kmlpen waar hun voeten gestaan hebben,In hun schoenenrmet
hun sokken.Ilun benea achterna s1ul-pen.Met hun hand in hun

kaikkers.ïïet raromelt als
ze bewegenrhet zingt als ze lopen.Ze zingen uet hun knikbroekzakpw&àx een mesje i:azj-t en

kers.

ikrík zít op d.e grond..En ik kijkrik zierik zucht.Als ik
biljart speel met de mannea in het café of ik ga naar het
park net een meisje.Ik zucht en Ík d.enk.Maar ik zeg het
riet.fk schrijf het nergens op.
0n mee te spelenrom hun hand. aan te raken.0f met de knlk-

En

kers.In cle bossenrin de veldearbij hen.En spelenren vechten op d.e grond. en tuimeleRrmet zand.rd.at in onze sandalen
knri-pt.En het vergeten.ïIet niet treer weten.

(nij betast zijn gezicht rzijn
alex

beginnende baard)

: ïk scheer het elke
eu nijn kleren ...
wijIs.

het kont terrl,g.En mija haar,
so&s maakt het hen bli.j maar nÍet dik-

morgen maa,r

Ea hierrond.er han becl..ÀIs ik

in het stof 1trg en ik wacht
tot ze komen eE ze zeggen leterze d.oen iets.als ik het ziee
d.an is het voor mlj.Ars ik kijkrals ik goed uit mijn ogen
ki jk.
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(alex kruipt ond.er een bed.rstoot op thonas)

thonas

:

Ond

alex

:

Sa.men?

er hun bed,.Ik

ook.

thomas : Het uag.Iret ie nogelijk.als

we

het wiIlea.

alex

: 3a als

thonas

: Zingen.Het is een lieclrd.at
gehoorzaam zija.

alex

: fk wil het leren,

thonas

: Eet is hetzelfd.erzi.ngen en gehoorza.an zijr..

alex

: Àls we samen zijnrals

we

aiemaad

het vragen.
niemand. kent.Wie

het zingt

we sa:neo spelenrhet zingenroveralrals

het hoort.

thomas :

ITiemand.?

alex

De ledenrde gehoorzayqe lecl.enrals we saaen vechten.

:

moet

thomas : 0n te laehenrniet ou pijn te doenrni.et echt.
alex

: In de veld.enrin de bogsen,

thonas

3 I § avond'e rond het rnrur zitten met eea heet gezicht ëE we
zingen hetrwe fluisteren het ondat het d.onker is.En
d.e bergen fluisteren te:nrg.
3n wanneer het vuur ged.oofd isrslapen wergea:md.r€B
men van hemrdat hij het gehoord. heeft.

rye d.ro_

7o

alex

: Eet zingearin de Iucht,

th.omas : fle &ogen zitra llapm niet zeggea.Het is
ze zijn af .

Grvan op d.e kaartea,

(hij haaLt kaarten uit zijn zakrreikt er alex ééa aan)
alex

: Met stralen

rond..

thomas z Ze &ogen er alleen van d.romelx.
alex

: Als ze slapen in een weiderrond

thouas

z Ze kennen een geheÍ.n.

alex

: Het is over ons?

thomas : Dat we alles

weten.Maar dat we

als ze te groot

alex

:

Ook

thonas

:

À1s ze gehoovzaafi, zijnrd.at

alex

: Als ze lnet huiswerk

een uitged.oofd. vaur.

het verstoppen.

zL)a?

is belangrijk.

naken van de anderenromdat ze

het al

kennen.

thonas

: Het is ergerrveel erger,Ze nogen er niet aan denken.Àls
iemand het hoortrzal hij er ziek van vrorden en otrergevell.
Ze moeten het d.oen en aan iets anders d.enkeu.

alex

:

drinkt of ze spu$íen ia zijn gezicht,
en hij veegt het afrhij veegt het op met zíja hand en hij

À1s hÍ.j van hun beker

n7
lr

tikt eraan.
thouas

Het aanrakenrbij ïreo.We gingen 1n de kast zitten en ik
moest eraan zuigen.0nndat hij sterk was.§n mi jn zastetrze

het gezien.Ze zag lnet alti jd.rvan de sigaretten ook.In
ze vertelde het aan tafel.Maar ze hebben mij niet gestraft.

had

alex

: 3n laterrmet de neisjes?

thomas

: ÀLleen die met ons moesten dansen voor d.e bisschop.Het was
een feest uet allemaa1 jongens en meisjes in een tarnbroekt
in d.ezelfde turnbroekrd.ie rve op school moesten kopen,Ie
nei-sjes kond.en het beter en ze d.eden flauwrze lachten ons
t:-lt omdat we stnrikeld.en,omdat we de passen niet kend.en'
Ondat we verliefd waren.

alex

: Yerliefd?

thomas

ï[e stonden te kijkenewe had.den kou en víe stond.en te wach-

ten tot

we

het veld. moesten oplopenrmet een stokrom te

d.altsen.We had.d.en blauwe benen

en één van de meisjes

had

het gezien.Ze rvees ernaar en ze begon te lachen en ik
hoorde haar zeggen:het is een tekenrdat ze verliefd. zi;n,
zíerze hebben blauwe benen.
alex

: Het was echtrhet

thomas

: Ik weet het nietlrrl&aï ze had. het gezegdrze wistea het.

alex

: Eij roeptromdat hij

was waar?

besehaasld

is?

iÈ

thomas

: ïk ween niet.Àlleenri1c denk hoe het gebeurd.e,0s het nÍet
te vergetenrom ermee te lachenrLater.

alex

: ïraterren emee lachen.

thomas

: Als we allemaal in het J.okaa1 zittenrals het regent.En we
vertellea verhalenrwat er gebeurd. is.Ik vertel alles en
ik zeg hoe de mensen enritzagen en d.e bisschoprdle zo oud
was en helenaal in het rooö.En de meisjesede bLeke meisjes.
Dan lachen ïrle al1enaal.Olodat het plezierig is.En opdat ze
zo dom zijnrde meisjes.

: 0ver nijn broerrd.ie altijd slaag krijgt en die

alex

soms

niet

kan spreken.Sn over mÍjn zusterrdÍe aan de zee verliefd.
geworden op een red.cl.errin een bootje,Sn

ging

thonas

:

À1s

zwemmen

on gered

te

is

die altijd te ver

worcten.

het regentrals het donker is buitenrd.an

kunnen ïye het

vertellenrdan gaat het beter.
alex
thonas

: Het is

genoeg?

ï[e moeten ook iets d.oenrdat heel erg

ter nijn nrg sluip jijrkm:ip jij,op
(aIex
alex
thomas

op hand.cn

is.Ik wandel en ach-

hand.en

en voeteR.

en voeten)

: ïs het laag genoegris het plat

genoeg?

zijn buÍk op de grond en zijn kleren zíjn vuil.L{et
zand. aan.Tat ze het zienrd.at ze het allemaal zienrdat hij

Met

t)
op

z,LJrL

brr.ik heeft gelegen.

alex

: ïk

moet

het

thonas

: I[og.Er is

alex

: Hijgea en mijn tong uit mijn

thonas

: 0n gehoorzaa,m te zi ja, om het te leren.Anders vergeten we
het eï1 we gaan uit eLkaarrwe verliezen elkaar u.i.t het oog
en ïye denken er ni.et meer aaïo

alex

:

l-ang d.oenraltijd?

meer.

laten hangen,Met nj.jn nagels aan d.e deuren krabben a1s je slaapt.En het speeksel
aan mijn kin.

We

schrijven nog eens maar d.aa komen er geen brieven neer,

thomas : I{et nag niet gebeurenrhet
alex

:

nond.

mag ons

ni.et

overkomen.

Daarom.

thomas : Iaarom.Sij el.ke p&srdie ik zetrop elke plaats waar nijn
voet heeft gestaan,[ikkenrU.kken net zijn tong,Eet zand
voelea uet zíjn tongrmet zljn tanden en het inslikken.
(aIex voert de opdracht uit)

thomas : Eet j.s droog?
alex

: Het is droog.

thomas : Als hij het natnaakt met speekselrvóör hij het insLlkt.Als
hij er aiet aan d.enktraan iets anders d.enH.
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alex

: Hij kan het nietrhet is niet nogelijk.

thonas

I IIet in zija

alex

: Eij probeert hetrhij probeert het.

thomas : Er niet
3y€lL

nond hou.oen en dan uitspuwea.Iïiet inslikken?

aan denkenren

als het te droog wordtrhet uitspu.-

r

alex

: ïIet snijdt op zÍ.jn tongrhet maakt gaten ín zLjn tanden.

thonas

: Het is flau,w.

alex

: 0ndat hij te groot is?

thouas

Ik had het niet
niet erg,

(ivo rafzijdigrwand.elt

rond

moeten vragenrhet

is belachelijkrhet is

rgaat zittenrver rran hen) (thomas zingt)

thomas : Ivorïvorlvo.
alex

: IIij luistert niet.

thomas :

alex

hij verllefd is.Hij loopt ons voorbij en hi j ziet
ons niet.0mdat hij vor is rzitrn hooÍd is vol.Maar niet
rran onsrwij zLttea er niet in.
Wi i ztjn errrit geva11en.
0mdat

: Uit zijn hoofd gevallen.En in zi-jn hand ...

thomas : Er blinkt iets.ïn zijn handrer is iets en het brinkt,
alex

: Eet is

een

mes?

í)

thonas

: Hij durft het niet als

alex

: Als

ïve saruen zijn.

we roepen?We kunnen

thomas : Het is

een vemader.Hij

het

is

rrragen.

ongehoorzaan geïveest en

hij

heeft geweead..Hij heeft gelogen,

alex

:

thonas

: Met d.oeken.Als

alex

: !fiet d.oeken van hun beclrmet d.ekeas?

Se moeten hem besltripen.
we

heel stil zLjn.

thomas : Het oyer zLjn hoofd gooien en hem gevangen
alex

: Àls

we

nemen.

heel stil zj-ja.

(hi j haalt d.ekens van d.e becld.enris bezig,komt terqg)(ondertassen)

thomas : En als ik ia zLju ogen kijkrik denk aan flaurre dingensa&E
fluisteren en aan zijn hand. vasthouden.In zLtrn oorrerin
kijkenrtervrijl j.k het zegren rivenenrals ik er inril i-n zle.
alex

: Ik heb ze gehaald.De dekens.

thonas

: En we spelen?

alex

: ïÍe spelen,

(ze lopen naar ivorwiJ.dlrrsa.r blijven vöör hen staanrmachteloos)

v6

III,11
(ivo heef t zich niet

alex

vei:weerd rheef

t nj-et

geroepen)

: Hij heeft ni.ete gezegdrhij is stil.

thomas : Als hlj aiets zegtrals hij niet
alex

:

We

beweegt.

trekken aaa ile koorden.

thomas : Eet is

plagenrom ons

te straffen.

aLex

: Hij speeltrhij speelt niet,

thooas

:

Al-e

aLex

:

We

thonas

: ![et zijn ogenrhij ziet ons niet,

alex

: Eij weet het?als we sprÍ.ngenlals

hij niets zegtlals hij niet

beweegt.

kletelen.

we roeBen.Dat

wij het

zi jn.

thouas

: Àls we stil zj trarals we niet bewegea.Àlleenrwe gooien,
met steentjes ln het zand,.Hij zal bet zien.

(ue IÍggen op de gronct en gooi.en met keienrkleine voorwerpea)

alex

:

thonas

:

alex

: ïÍe slaann

Oud

at

we het

niet

d.urvea?

hij zwijgtrondat hij het aiet zíet,Het is
moeten iets and.ers ylnd.ea.
Ondat

kapotrwe
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thomae :
alex

We kunnen

nietrwe durven nietrhem aanraken.

: Met de d.ekensrmet de koorilenrwe hebben ze bijrwe staan ermee

rroor zíJn neu,s.

thomas : Ïk lteister aan zLjn hoofdraaï zi-trr- oorrd.an weet ik wat hij
d.enktrwat het isrd.at erin zít.
(trij luistert aan ivors

oor)

thonas

: Ik heb het gevoeld.rik heb het
dat hij moet voorbj.jgaan.

alex

: I{et is raar.Ik versta het niet.

thonas

: ïk wel.Eet kan beginnen.

gehoord..Eet 1s van een bekerl

(ae Aireeteur nad.ertralsof hij hen niet ziet)

alex

: Het is een spel?

thonas

: 3n wij

hebben hen verkochtrvoor honderd

frankretl ze

komen

hem halen"

alex

:

De

directeurrhij sluipt.

thomas : Hij sluiptraltijd..Maar aIs hij te dicht komt slaan we zitra
oor af .Het is a1 gebeurd..
d'irecteur : re

thonas

jongens

rze zj jn sarrenrze zijn

opgewonden?

: Het is voor het passiespel.Romain.
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alex

:

thonas

: ![aar het ls andersrhet is op een andere manierrmet de din-

Bomaln.

g€nrdie we hebben.

d.irecteur z Z,e d.oen het net

thomas :

We

koord en?

binden hen vast.ïfe leggen er dekens rond. en we trekken

aan d.e koorden.

alex

: Het is ia

thomas :

een zak.

A1s ze helpen.

directeu,.r t Ze helpen?Ze helpen de jongens.

thonas

:

De woord.enrwe kennen

het nietrwe kunnen niet veel zeggen.

Àlleenrhet doenrhet nadoen.
d.ireeteur : 3n d.oen of het echt i.s?

alex

: 0f het echt is.

thomas : Iret is

echt .zítrn benen.Romaln,

zíjn

benen.

directerzr : Zijn schoenen uit en zljn sokken.

thomas : Yastbindenralleen vastbindea.
/
.- 1ze wilckeren

ivo in de dekensrbinden ze later d.icht)

dlrecteur : Hij heeft iets in zijn

alex

: Er blinkt iets.

hand.,
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thomas : ï{et isrwe nogen het niet zaenrhet is een sehapulier.Om heiliger te zijn en om het beter te voelenrvan in de kerk.
d.Írecteur : En zijn benenrze zj-jn heilig.Ze

thomas : Hij is zot
alex

gewordenrRonain.En

zi.

jn bruin.

wijrhij is zot met ons.

: ne koorden.

thomas : Ie

koorden.

direeteur : Serst ronil zljn beaen.En clan naarbovenrtot

thomae : llrekkear&aar niet harel.Eij
het te hard. is.
alex

meer en

nek,

hij stiktrals

gedaan.ïLl

j zLt in een zaktgebond,en.

: Achter een bergrwe schuj.len;ïy€ yeïschuilen.Yoor de d.ond.er,
En het onweerrhet begint straks.Eet regent en het d.ondert.
llet blii;semt en al1es ziet witralles is hetzelfde.We lopen
om te schrellen"

(hij trekt

d.e anöeren meerop een

afstandrhalf verborgenrgezichten)

d.ireetetrr : IIet zítrn geen bergearhet is

alex

niet

zijn

3 §og?

d.irecteur : Eet i.s

thonas

ad.eut

aan

:

zand..

0B de groud liggen?

thomas : En elke bewegingrwe kljkenrwe luisteren.I{et
z:-jn buik.

beweegt

op

8o

directeuir : A1s h-ij

ademt.

alex

: En zLtrn hoofdrhet buigt.

thonas

: Eij steekt zíjn am voonrit en hij krabt.Eerst stil maar
dan vlu,gger.Hee1 vlïrg krabt hijrmet zijn schapulier.

alex

:

Krabben met een schapulier.

directeur : Àan zíjn

thouas

:

anm?

hij het weetrdat we er zijn.En
ten, op iets d.at moet gebeuren.
Omdat

(ivo naakt vlugge bewegingearzljn

arm

alex

koud.

: Het is stil.En het is

thomas :

H.et

we

kijkenren

we wach-

vooruit)

i.s een pen.Met een punt.Eet 1s geen

schapu.J-iero

clirecteur : En we waehteurtot het gedaan is?

thonas

:

j zaL hul1ea,Als we er tussenkomen.Sn hi j zal lcwaad. zi jn
en het altijd proberen.ïÍe kijken,ïÍe kljken en yre weten hetl
dat het voor ons lsrdat híj het d.oet voor onsrvoor onze o-

Ei

89R"

al-ex

: In een zak,

d.lrecteur z ze spelenrze spelen in een zail* met de and.ere jongens.

ivo

:

En

hij wlstrdat het

d.e d.ekens.

een ruonent wasrom

iets te

zeggen.Maar

8l-

]ïet was moeilijkrhet viel hem zwaarrhet afscheid nemen.Elj
werd verstikt door dekens ín zijn mond.rhij kon niet spreken.Als z,e dat zeggenrdan is het nj.et genoeg.
Eij ïÍas gerust en hij zweeg tot het eind.e.
Me,ar hij heeft het geprobeeriLrhij trachtte nog iets te zeggen maar hij kon het nletrhij vond het niet.Als het heeL
kort isrd.at ze lnet vanbuiten kunnen leren.0p school.
Hlj vond het aiet.Hij heeft gezocht maar hij heeft niets
gevonden.Ook toen niet.
ïIij was het vergeten.En toen ging hi.j víeg.ï{ij ging op reis
en hij wtlde iets zeggen.Maar hij vras het vergeten.
Dat hÍj het vergeten is.lat was hetrdat hij het altijd vergat.

Als er iemand is die heIpt.Àls ze iets
want hijrhij is het vergetea.
(hi

voorzeggen.Want

lk,

j g1i jdt neer op d.e grond;hi j zakt neerrtraag)

thomas :

alex

j

jn ulv j ol gen§
en a1s we ulorgen dood zíjn
komen wij dicht bij u.

God l God. , wi

zi.

: Er is een vlek oprd.aar.Ilij is gevallen, Ongevallen.

thomas : Nadat hi j zich met dekens had verborgenruadat hij zieh met
koonlen had verstoptrhurkte hÍj ned.erroB een verlaten
plaats.En zo gehurktrzo op de grond. gezetenrooend.e hi j
zich de aders met een kroontjespenrdie hij tijdr:ns d.e les

B2

in zijn zak had gestoken.Ioen dit instnrment in zi jn taak
tekort schootrboog hi j zieb iroorover en beet ín zijn ar-rn
tot het bloed vrijuit stroomd.e.
IIet verliet z:-j:..." jonge lichaan en traa6rneeg hij ter aarde.
d.irecteu.r : 3en pen,3n met een Ben.

alex

: Hij is.Eij is.Hlj Ís.Dood.

thomas : Dat het

wist hetrdat hij ze nod.ig had. voor
iets.Om te borenroa te boren in zijn vel.Xn laterrou te
bi jten,
een Ben wasrik

d.irecteur : AIs we hem wakker naken.We hebben genoeg gespeeld..

thonras : IÍe hebben het gezien,ï[e zatew errraastrwe zatea erblj en we
hebben gekeken,

al.ex

:

ÀJ-s we hem

laten liggen.ïle

zi-ea hen

nietrin het

zaad.§n

la-

ter vinden ze hem.
thonas

:

het mee.0veral.ï[e dragen hetrop
ontboud.enrom het niet te vergeten,

§le nemen

Het lijk.Zijn

ottz,e n:9.0m

het te

11jk.Ik ueem het nee.Bomain!3n ik d.raa6 het
naar uw kaner en ik snijt het voor uw voeten.
3n ik zegiwe hebben het gezien.RomainrRomainrRomain.

(

alexlverschrikt, loopt wegrrrer

iryeg)
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zija nrg geheseïrrachteryolgt de directeurrdie op de
vfucht is geslagearbang;ze lopen rze bijgenrpijnlijk en zwaar)
(thonasrde zak op

directeur : Hij komt.I{ij is achter mijrachter uijn irrg.Met een zak.

thomae : Romainrer is letsrik moet je iets laten

z1en,

d.lrecteur : Ik vrLI het niet zien.Ik weet niet wat het is.Ik wll het

aiet
thonas

weten.

z Ze hebben neeged.aanrgespeelil.ïn ze noeten het zlenrwat ervaïl overbli jftrde resten.ZLja overbli jfselen.

direeteur :

wle.Hij loopt mij aehterna.Maar hij komt niet di.chterbijrond.at ik het zëgtond.at i.k het beveel,
Yan

thomas : .fe bent d.lkrRomain.Dik en kaal,Ik wilde het allang
etr nu öurf ik het.
bIi jven staanralletweerrran elkaar wegrverrmet
plaats tassen.

di.recteur :

lTe

thomas

À1s ik het wilrmaar

ik

zeggen

een

niet.ïÍe moeten d.iehtbij zijn,
Romainrnet onze ogeardat we het saaen zi-er;..
!ïd1

d.irecteu.r : 3r j.s iets te zienrwat is er te ziert?

thouas

: IÍat we gedaan hebbenrhet zit Ln een zak.Ilet zijn overblijfselenrals we ze op de grond. leggen en lye kijkeurd.an
zullen we lets zlen.

d.irecteu.r: Ik kan het

me

aiet herlnnerenrik weet het niet

meer.

84

thonas

: ïÍe zullen het herkennen want het lijkt op otlsromd.at'ne allemaal hetzelfd.e zijn en het is vui1.

d.irecteur : Als

we

het

afwassen,Niemand.

mand.rze hebben

thonas

: Wijrwij

heeft het gezienrer

was

nie-

het niet gezien.

hebben het geziearen tve hebben

het van elkaar ge-

zienrdat we het ded.en.Ilet is gezien.

direeteur : Al-s vre er niets van zeggenrwe vertellen het niet.

thonas

:

d.Írecteur :

hi-j alles zietroudat hij al1es hoort.i{ij
heeft het gezien.Slijf staan.

En hij.Qndat

We

moeten niet verder lopen,ï{et haagt boven ons hoofd en

het zit in onsren aIs we lopen wordt het groterraltijd
groter en we verdrinken erinrwe stikkenrondat lnet zo groot
is.Sn we kunnen er niets tegen doen.
(ze zijn bU-jven staanrze naderen elkaar;thomas legt d.e zak voor

de

voeten van de d.irecteur)

tb.ouas : Het is klein en het zit in een zak.Het is opgeplooiiL.En
hier ... een vlek.Het ziet rood.;w&&r zi-ja arm is geweestt
Tvaar hij heeft gebeten en met zijn pen geboord,
Eij wlst hetrdat er een vlek zoa zijnrdat we ze zoud-en
zienrhij wist hetrdat we stonClen te kÍjken.
direeteur :

Maar we verstaan

thomas : ïk

het niet.

ook nietrniemand kan

het verstaan.Sons is het alleen

e5

omdat

er

mensen staan

te kijken.Ze

zr.trn

het vergeten

maar

er staan mensen rond en d.an doen ze lnet toch.0m iets te
doenrondat ze geen bliif weten met hun aïmen'
Het is zotraaar het is ook erg.
Ilet j-s ergr
d.irecteur : En het bloedt

thonas

:

nog?

Yoelen?

directeur : Ik wll niet.

thonas

:

We

uoeten het opennakenrhet opennaken en het oB de groncl

leggenrom

te zien of het er allemaal uit isrof hij leeg

i.s, leeggelopen.

d.irecteur : En slap.Met zijn lippen blauw en met bloed overalraaa

jn

zJ.i;n

zíjn haar.Sn uit zíja mond reen
Baar d.nrppelsrdie op z-;trn borst gevallen zijn.Het is lelijk aLs ze d.ood. zijn.

handen en aan zi

thonas

:

ogen, aan

zullen errlee lachenromdat we niet anders ktmnenromdat
we rl'og zo kJ.ein zijn.Ue maken het open en hij valt enri.t,
in een bochtren zijn lijf plooit op een rare manier, zijn
armen kroakelea aLs slaagenrzijn hoofd waggelt en zíjn ogen zíjn in scherven.
Àls het belachelijk Ís eE we laehenrd.an mogen ïre er niet
aan konearwe moeten het verstoppen.

We

directeur z Ze zul-len het nooit

vind.en.
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thomas : 3r is nieaancL.
Eet is voor onsrRomainrdat rce het niet zJ-eard.at vre er aiet
mee staan te lachen als we het zi.en.
ilet gebeurt altijd..Ze staan te lachen en de andere menseïr
d.enken:ze lachenrze hebben geen verrdriet,En ze laten

d.e

wijwaterkwast in het graf vallearvan het lachen,I{et is als-

of ze lachen en de tranenrd.e tranen lopen over hun gezicht.
d.lrecteur : ïÍe moeten het begraven?

groeit er een boon op of een
bloem.0p de plaats ïsaar we hem begravenrzaJ- lets groeien

thomas : Niet in de gronalrïrèrt
eE we zulIea

d.an

het zien.

direeteur : ï'le snljden het afrwe trekken het uit bij de wortelsrwe
doen het altijcl weg.

thomas : 0f er komt een lrogel 1n wonenrdi.e we nooit
en die ons ts morgens wakker fluit.
directeur :

er nlets tegen doenrals het
vogels bestaat er niets.

lYe }nrnnen

liarnnen irangen

een vogel isrtegen

thomas : I{et wegleggenrhet verbergen boven d.e grond rop een plaats
wa&r niemand kontey[&&ï niets op groeit en waar geen vogels
yíonenrlyaar het donker Ísraltijd.,
dlrecteu.r t Ze zullen het:rrlkenrals hij er lang figtrhet stinlct

en

dan vind.en ze hem.

thomas : Als

vre er

altijd

komen en

het verzorgenrals we hen so4s

o1
UÍ

meenemeïr

aaar bulten, rs nachts en ïíe tonen hemrwe dragen

hem op oYïze schouders.

d.irecteur :
thomas

:

We d.ragen

tiïaar hi

heu en

het is of hij stapt.

j geslapen heeftrond.er het bed.En

mag eraan komen.l{e d.ekken

het bedrelke

nÍemand. anders

Hiorgenren $re zeg-

gen een gebed.Als yre opstaan steken we ons hoofd onder het
bed en y{e zeggen een gebedrd.at víe
we

het gezien hebbenrd.at

lve

zelf

maken.lle zeggenrd.at

het weten en dat het goed is,

d.at we geweend. hebbeargehuildrgeschreid.rtot onze ogen er
rood. van wer{en en d.at we nu bidd.en met oylze ogenrmet onz,e

rode ogenrelke morgenrond.er het

bed..

(re slepenrze dragen de zak en leggen heu ond.er ivots

bed)

d.irecteur : ïIe moeten bidd.enrnu aI?

thomas :

we moeten erover wakenrer moet

altijd

iemand

zijnrdie

waaktrdle ernaast ligt en die kan grommen en z:.trn tanden

laten zíenrals er

iemand nadertrd.ie

Ienandrdi.e op rrj.er poten

het niet

mag kennen.

ligt en d.ie huiltreJ-ke nacht als

het donker is.
Een hond.rer moet een hond. zijard.ie ernaast

(hii gaat op zijn

bed.

ligt.

liggearslaapt;de d.j.recteur kmipt naast d.e zak

onder de volgende woor.den)

directeur :

Een hondrhet

is een zïíarte hond.ffiet een tongrmet mijn tong,

die uit mijn

mond

bangt en rvaar het speeksel aforrri-pt.
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is rustigrer i-s niemand.En straksrals er
iernand. komtrgromilen en blaffenren d.relgen met nljn tandenrmet mi jn oude tanden en aoe zLjnrhijgen met nijn
tong uit mi jn nondrmet nijn oude tong uit nijn mond.
Ili j slaapt, ze slapen, saJren.
En als de nacht valtrh.uilen.Oqradat ik moe benrond.at ik
bang ben, omd.at het donker is.

En gromnen,Ilet

(fri

j vteit zich neerrde nacht valtrschemering)
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(0e schemering:werkelijkireid en aiet-werkelijkheid vloeien in elkaar overrtraa6, onvÍaarneembaar) (hilda en thomas knripen naar elkaar toeron-

duÍdelijk en blind.rtastend)
thomas : Iemand?fs er ienaniL ... die knriptrd.ie sluiptrin het doaker?
KanielrKa,nielrze zijn errz,e hebben nij rvakker gemaakt.
ïk ben bang.Ka,mielrik ben ba:rg.
hilda

: Het ie zijn sten.Ik ken zerik heb ze al gehoord.
&ioecler zeírdat ik moest komen,Ik noest d.e groeten doen,
Yan thui.s.Dat ze zíeln d.ooclwerken.

thonas

: En als ik

hilda

: Kruipenrtot ik je gevond.en heb.Over de grond.
Je hand. enrstllrje vingerc.

thonas

: En strelea.

bang ben?

En kusjes gerren.

hiId.a

: Heel stil sprekenrniet

thonas

:

klein zijaroudat we jong zijaromd.at !ïe nog een
kind zijn.
0n te kijkenrom te zienrmet hun ogea.Ook a1s het öonker is.
0nd.at we

(ze raken elkaarlze hebben elkaar

hilda

uteer spreken en kusjes geven.

gevond.ea)

: Er is ietsrin het d.onker?

thomas : §en honctrd.ie hi jgt bi j

een graf .

9o

Xn een jongenrdie slaaptruet een vlek op zLjn atu.

(u" dansenreen tangoreen karikatuur van een tangoreen

trageroverd.reYen,

verzwaard.e tango)

Jan necorte
ïraken l-977.

