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PERSONAGES:

VROUW A
VROUW B

HET STUK SPEELT ZICH AF IN EEN KLASLOKAAL.
DE VROUWEN A EN B (BEIDE ROND DE DERTIG JAAR) BEVINDEN ZICH AL IN
DE KLAS ALS DE KINDEREN TERUGKOMEN VAN HUN OCHTEND- OF
MIDDAGPAUZE.
VROUW B BEVINDT ZICH OP EEN VASTE PLEK VOOR IN DE KLAS. ZIJ HEEFT
EEN PIJNLIJKE HUIDZIEKTE OVER HAAR HELE LICHAAM. DIT HOUDT ZE
ECHTER VERBORGEN MET EEN SLUIER, HANDSCHOENEN, LANG HAAR, LANGE
ROKKEN E.D.
VROUW A HEEFT SPULLEN BIJ ZICH DIE NODIG ZIJN VOOR HET BEREIDEN VAN
ZALF EN HET INSMEREN DAARMEE. EVENTUELE SPIEGELS IN DE KLAS ZIJN
BEDEKT.
OP DE ACHTERGROND HET KONSTANTE GETIK VAN EEN WEKKER.
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DE KINDEREN KOMEN DE KLAS IN. VROUW A IS DRUK BEZIG MET DE
BEREIDING VAN ZALF.
vrouw b:

Ik hoor wat.

vrouw a:

.......

vrouw b:

Ik zei, ik hoor wat.

vrouw a:

Het is een vergissing.

vrouw b:

Ik ben dertig. Ik vergis me niet.
Wat zijn dat voor geluiden?

vrouw a:

Kinderen.

vrouw b:

Heb jij die uitgenodigd?

vrouw a:

Nee.
Nee.
Nee.
Ik ken ze niet.

vrouw b:

Ze zullen gaan lachen.
Stuur ze weg.

vrouw a:

Het spijt ons.
We dachten dat hier niemand was.
Dat we ongestoord onze wonden konden likken.
Dat zij hier rustigjes kon zitten,
denken aan wat vroeger was.
Ach.
Ik weet dat we hier niet mogen zitten.
Het is ook niet voor mij dat wij hier zijn,
het is voor haar.
Maar ik had het moeten vragen.
Dat heb ik niet gedaan.
Want altijd als ik iets vraag
zegt men nee,
dat mag niet.
Iedereen zegt altijd
ga jij maar weg.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

5
Ga jij maar ergens anders plekjes zoeken,
waar je even mag staan of zitten.
Met je vieze voeten.
Op je vieze bips.
En zeg ze dan van tevoren dat je stinkt
want anders schrikken de mensen.
Dus
ik stink.
Dan weten jullie dat.
Zij niet hoor. Zij is schoon.
Zij ruikt heel geurig van zichzelf.
Zij is heel fris en fijntjes.
We blijven niet lang.
Als jullie genoeg van ons krijgen,
als jullie zeggen
ga maar weg, eng mens,
dan gaan we weg.
Dat is niet erg.
We maken graag een tochtje.
Maar tot die tijd
zouden we zo graag eventjes hier blijven.
Voor haar. Zij zit daar graag.
Dat is haar plekje, hè.
Ik zal niets vies maken
of breken.
Ik zal ook nergens aankomen
met mijn vette vingers.
Ik snap best dat men ervan walgt,
van mij.
Maar kijken maakt niets kapot.
Dat weet ik heel zeker.
Dag.
Ik vind jullie wel aardig.
TEGEN VROUW B
We hoeven niet bang te zijn.
Ze zijn goed.
Ze zijn te vertrouwen.
Als er toevallig mensen komen
dan zeggen ze gewoon dat we hun tantes zijn.
Dat weet ik.
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Jullie zijn lief.
Vanmorgen toen ik wakker werd, dacht ik
er gaat iets groots gebeuren.
Dit wordt een heel bijzondere dag.
En dat soort gevoelens moet je geloven.
TEGEN VROUW B
Denk je niet?
PAUZE
Mijn vriendin praat niet zoveel.
Dat hoeft niet als je zo onstuitbaar mooi bent zoals zij.
Maar wij hebben vaak ontzettend goede gesprekken hè.
Over van alles en nog wat.
Ja, wij zijn snelle denkers.
We weten bijna alles wat er te weten valt.
En daar praten we dan over.
Over wat we zien.
Om ons heen.
En wat we daarvan vinden.
Vanavond gaan we ook over jullie praten.
Ja, over wie we leuk vonden en wie niet.
En wie een beetje vies.
En over jullie kleren en zo.
Ja.
PAUZE
Wat is het hier fijn hè.
Ik vind het hier voortreffelijk.
De ramen kunnen open,
en we hebben uitzicht op van alles wat.
Alsof er niets veranderd is.
Wat zou er veranderd moeten zijn?
Weet ik niet. De banken.
Nee hoor. De banken zijn hetzelfde.
De vloer.
Ik dacht meteen: die vloer die ken ik nog.
Wat heerlijk.
De ramen zaten toen nog aan die kant.
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Nee, aan die kant.
Heerlijk.
En jij keek de hele dag naar buiten, weet je nog?
Naar de kerk.
En naar het kerkhof met het paadje.
Die zijn daar nu niet meer.
De kerk. En het paadje.
Alleen ik ben er nog.
vrouw b:

En als ik vastgehouden werd
door zijn armen
en op zijn schoot in slaap viel
en niet bang hoefde te zijn
om voorover te vallen
en als hij me aaide
van achteren naar voren
eindeloos lang
eindeloos lang
totdat ik wakker werd
en.......

vrouw a:

merkte dat er niks gebeurd was.
Wat heerlijk om weer terug te zijn hè.
Je kunt de hele wereld over,
alle paadjes af,
maar nergens is het zo goed als achter je oude schoolbank.
Op de oude vloer.
Denk je dat de hoofdmeester je nog kent?
Hij zei altijd tegen jou,
jij komt er wel.
Jij hebt mooie ogen.
Zal ik hem even gaan zeggen dat je er weer bent?
Of denk je dat hij uit zichzelf zal komen?
Ik zal zo je haren even kammen.
Je bent per slot het mooiste meisje van de klas.
En dat wil ik graag zo houden.

TEGEN DE KINDEREN
We zijn gisteren uit elkaar gezet.
Daaraan kun je zien wat voor goeie vriendinnen we zijn.
Het was niet gisteren.
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Was het gisteren?
Ja, het was gisteren.
Zij mocht dan altijd vooraan zitten.
Ik moest achteraan.
Daar hield ik van.
Dat was omdat dat zo hoorde.
De mooiste mogen altijd vooraan.
ZE BEGINT MET KAMMEN
vrouw b:

Raak me niet aan!

vrouw a:

Wie haar aanraakt, tik ik op zijn vingers!
Ik ben de enige die snapt wat ze bedoelt.
Wij hebben geen geheimen voor elkaar.
We zitten samen in de verste hoekjes te babbelen en niemand zal ooit
weten waar ze het over hebben.
Want het is van ons.

vrouw b:

Het was prettig.
Natte haren van de regen,
druppels over onze wangen.
Druppels die niet van ons waren.
Langs je hals
over je rug.
Niet tegenhouden,
langzaam laten lopen.

vrouw a:

Ik hou van mijn vriendin.
Zij is het mooiste wat er is.
Als ik naar mezelf kijk,
denk ik getverderrie.
Soms wou ik weleens dat ik geen lichaam was.
Enkel gedachten.
En dat ik er wel was
maar dat niemand mij kon zien.
En dat ik heel hard kon lachen om stompzinnige gesprekken.
En dat niemand mij zou horen.
Het mooiste wat mij zou kunnen gebeuren
waar ik weleens van droom,
is dat iemand mij aankijkt,
man of vrouw,
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langer dan twee seconden,
mij bekijkt van top tot teen,
zonder zo'n lachje van rottend vlees om zijn mond,
iemand die mij aan blijft kijken,
zonder bijbedoelingen,
en dan gewoon gedag zegt.
Ik wil graag altijd bij haar blijven, snap je.
Ze is mijn vriendin.
Ze kan alles beter dan ik.
Dat zegt ze en dat is ook zo.
Ik kan nog veel van haar leren.
Ik ben blij dat ik bij haar mag zijn.
TEGEN VROUW B
Zullen we zo alvast gaan beginnen?
vrouw b:

Ik herinner me
de wind op onze huid
onze voeten in de berkebloesem
vochtige blaadjes tussen onze tenen.
We konden heel lang zitten op het grind.
Dan zoenden we
en dan zei hij zachtjes tegen me....

vrouw a:

Jij bent het mooiste meisje van de hele wereld.
Dat vind ik, en dat is ook zo.
Ze zien ons gaan, de mensen.
Als we samen op de stoep staan, kijken ze naar haar.
En dan denk ik trots, dat is mijn vriendin.
Die hoort bij mij.

vrouw b:

Hij aaide me over mijn rug.
Niet te hard, niet te zacht.
Zodat het kriebelde.

VROUW A PROBEERT HAAR RUG TE AAIEN.
vrouw b:

Raak me niet aan!

vrouw a:

Heb je ooit zo'n mooie rug gezien?
Als ze wisten wat er onder haar jurkje zat, dan zou iedereen haar
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smeken te blijven.
Zo mooi is ze.
Zo mooi.
vrouw b:

Ik wil hier weg.

vrouw a:

Waarom?

vrouw b:

Ik vind het niet prettig als mensen naar me kijken.

vrouw a:

Ze kijken omdat je het waard bent.
Als iemand je aankijkt, kijk je terug.
Dat is namelijk de bedoeling van je ogen.

vrouw b:

Ik draai me niet om.
Ik wil naar buiten.

vrouw a:

Ik heb gisteren iets ontzettend moois gezien.
Luister je?

vrouw b:

.......

vrouw a:

Wil je het niet weten?

vrouw b:

........

vrouw a:

Een vlinder die helemaal gevangen zat in een spinnenweb. En de spin
liet haar heel lang zitten. Tot ze bijna niet meer bewoog. En toen kroop
hij heel langzaam naar haar toe. En toen maakte hij met een zilveren
draad een prop van die vlinder. En zo bewaart hij die vlinder. Als iets
lekkers voor later.

vrouw b:

Ach.

vrouw a:

Zij heeft mooie armen, vind ik.
Zacht en glad en tintelend.
Soms raak ik ze even aan als ze slaapt.

vrouw b:

Blijf van me af!
Alle schoonheid gaat voorbij,
zachte huid wordt harder,
en al wat staat, gaat hangen.
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vrouw a:

Ach poppetje,
ik zie ze om je heen.
Bewonderende blikken.
Ontelbare personen die je vragen
zeg, wil jij mijn vriendinnetje zijn?

vrouw b:

Je liegt.

vrouw a:

Jij denkt dat zij niet zien dat jij zo prachtig bent. Dat kinderen daar niet
mee bezig zijn. Ach, dat geloof ik niet. Ze zullen het misschien niet
zeggen, maar denken doen zij net zo hard. En als we straks hier weg
zijn, hoor je ze van verre smiespelen. Heb je die gezien?
Die ene? Zo'n schoonheid heb ik van mijn leven niet ontmoet. En ook
als ze naar huis gaan, vertellen ze het hun vaders en hun moeders. En
zelfs als ze vanavond hun konijnen voeren, zullen ze het er nog over
hebben, over jouw schoonheid, mijn liefje.

vrouw b:

Hou op!

vrouw a:

Maar och, er zijn er altijd die je tegenwerken.
Die gunnen het je niet dat je zo leuk bent.
Zo ongelooflijk aantrekkelijk.
Jaloers.
Jaloers.
Jaloers.
Ik heb ze door. Ze lopen altijd achter je. En als je omkijkt, zijn ze of
opeens verdwenen of ze staren naar je met zo'n gruwelijke glimlach die
ze ooit eens van hun moeder hebben geleerd.
Walgelijk.

vrouw b:

Hou je mond!

vrouw a:

Maar je bent nu eenmaal prachtig. Alles aan jou is in vorm. Zelfs als je
kucht dan denk ik, wat een prachtig kuchje. En ik wil dus graag dat
iedereen tegen je zegt, kind, je bent geweldig en als ze dat niet doen,
stuur ik al mijn kwade gedachten op ze af en voor je het weet zijn ze
dood.

vrouw b:

Stop!

VROUW B DRAAIT ZICH OM OF DOET HAAR SLUIER AF, WAARDOOR HAAR
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GEZICHT, DAT AANGETAST IS DOOR DE ZIEKTE, ZICHTBAAR WORDT VOOR DE
KINDEREN.
vrouw a:

Ziezo.

VROUW A PAKT DE POT MET ZALF.
vrouw a:

Om de drie uur een behandeling.
Gelijkmatig verdelen over het gehele lichaam.
Het gehele lichaam.

vrouw b:

Het is nog geen tijd.

vrouw a:

Bijna.
Bijna.

vrouw b:

Om de drie uur en geen minuut eerder!

vrouw a:

Ik wil graag dat wij uitzonderlijk aardig overkomen, want dat zijn wij.
Uitzonderlijk aardig.
En ik had graag dat je daar aan meewerkte.
Waar kijk je naar?

vrouw b:

Nergens naar.

vrouw a:

Jawel, ik zag je kijken.

vrouw b:

Vraag jij je nou nooit eens af wat er onder jouw kleren zit?

vrouw a:

Nee.

vrouw b:

Je liegt.

vrouw a:

Ik zou nog liever een brandende appel eten dan een van mijn capejes af
te leggen.
Ik zeg maar zo, als je niet kijkt, kun je ook niet schrikken.

vrouw b:

Nee.

vrouw a:

Ik heb het niet warm.
Ik ben eraan gewend.
Aan zoveel jurken.
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En ook nog een maillootje voor de benen.
O ja.
De benen die zijn ook bedekt.
Want het zijn heel vieze benen.
Dat is waar.
Dat is gezegd,
dat voel ik ook,
dus zo is het.
Het zijn vieze benen.
Laat ze daar maar zitten.
Die horen er niet bij.
Die benen.
vrouw b:

Hebben ze ooit tegen je gezegd dat je vieze benen hebt?

vrouw a:

Nee.

vrouw b:

Nee, natuurlijk niet want het zijn heel mooie benen.
Misschien moet je een korter rokje aan.
Dan kunnen we ze allemaal zien.

vrouw a:

Ik denk niet dat ik dat prettig vind.
Het zijn mijn benen.

vrouw b:

Maar we mogen er toch wel naar kijken?

vrouw a:

Nee.
Het is bijna tijd.
Kleed je maar vast uit.

vrouw b:

Wat? Het is nog geen tijd.

vrouw a:

Kleed je uit.

vrouw b:

Ik zou het zo doen als zij......

ZE KIJKT NAAR DE KINDEREN.
vrouw a:

Schiet op. Tegenwoordig doen de mensen dat als dagelijks kost.
Ze zetten hop de televisie aan en daarna kleden ze zich uit.

vrouw b:

Vroeg of laat komen ze erachter.
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Dat jouw benen mooier zijn dan die van mij.
Dat er niks verkeerds mee is.
En dat je enkel bij me blijft omdat je zelf niks durft.
Je loopt niet zelf,
je loopt op de benen van anderen.
Je kijkt naar ze,
je lacht om ze,
maar zelf durf je
niets
niets
niets.
vrouw a:

Je liegt.
Ik ben vies.
Ik ben zo lelijk,
als ik achterom kijk, zie ik alleen verbijsterde gezichten.
Kleed je uit!

vrouw b:

Je bent nog net als vroeger.
De tijd van deze klas.
Of ben je dat vergeten?
Ik weet het nog precies.
Ik zal het weer een keer vertellen. Weer een keer opnieuw.
We waren elf. Of twaalf?

vrouw a:

Nee, elf.

vrouw b:

We hadden een plekje uitgezocht. Hij en ik.
Het was een heel goed plekje. Er kwam nooit iemand.
Bijna nooit iemand.
Het was achter de kerk. Tegen de kerk aan.
Tussen twee stukken muur. We konden tegen de muur zitten en dan
kon niemand ons zien.
Als we er zaten, keken we tegen het graf van de oude dokter.
Het was net alsof hij het wist. maar hij verklapte nooit iets.
Het was grind. Dat was niet fijn. Ik zat....we zaten met onze bloten
benen op het grind. De afdrukken van de steentjes stonden in onze
benen als we opstonden. Eerst deed dat zeer, maar na een tijdje voelde
je dat niet meer. We gooiden steentjes naar het graf van de dokter. Om
de beurt. Hij en ik. Kon je dat horen?
Nee. Je zat te ver weg.
Jij zat op het hekje bij de weg. Dat hadden we afgesproken. En als er
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iemand aan zou komen, de pastoor of zo, dan zou je fluiten. Heel hard
fluiten.
Maar er kwam nooit iemand.
vrouw a:

Ik zat op het hekje.

vrouw b:

Altijd op het hekje.

vrouw a:

Ook als het regende.

vrouw b:

Ook als het regende.
We gingen elke dag. Naar het plekje achter de kerk. Hij droeg altijd
korte broeken, wet je nog. Die stonden hem geweldig, omdat.....

vrouw a:

hij zo ontzettend hard kon lopen.

vrouw b:

Ja. Na een tijdje mocht ik zijn knieën aanraken. Dat mocht niemand
anders. Dat mocht alleen ik. Als hij korsten had, omdat hij was gevallen, wreef ik ze in met berkenbloesem. Dat hielp altijd.
Ik had mijn mooiste onderbroekjes aan. Die met die bloemetjes. Die
mocht hij zien. Dan tilde hij mijn rokje op en dan zag hij mijn broekje
met de bloemetjes. En hij vertelde van zijn zus, die al verkering had en
dat hij ook verkering wilde en dat we later gingen trouwen in diezelfde
kerk. Snap je?
En jij zat op het hekje.
Elke middag na school.
Kon je ons zien?

vrouw a:

Nee.

vrouw b:

Dat weet ik. Je kon ons niet zien.
En toen heeft hij een arm om me heen geslagen. Zo om mijn schouder.
En ik schoof nog een beetje naar hem toe. En ik zei dat ik hem aardig
vond. En dat hij me wel mocht zoenen als hij dat wilde. En hij rook
heel lekker.

vrouw a:

En hij was heel zacht.

vrouw b:

Ja. En heel voorzichtig en hij vond het eng en ik ook maar het was heel
lekker en toen zei hij dat hij nog een zoentje wou en toen deden we het
nog een keer.
En toen zei hij dat ik het mooiste meisje van de wereld was.
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Ja. En ik had mijn ogen dicht en ik werd helemaal warm van binnen,
en toen heb ik hem niet meer aangekeken maar ik was heel blij. En
toen hebben we hand in hand gezeten. En we keken naar de mussen, en
naar het raam van het huis van de koster en naar het graf van de dokter
en we waren allebei heel blij. Dat ging zo elke middag weet je nog?
Dat we zoenden.
Hele grote zoenen.
vrouw a:

En ik zat op het hekje.

vrouw b:

En op een dag heb ik mijn nieuwe bloesje aangetrokken. Het was een
heel mooi bloesje vond ik zelf. Met knoopjes van voren.
Daar had ik speciaal om gevraagd, want dat vond ik leuk. En toen zijn
we 's middags naar ons plekje toegegaan.

vrouw a:

En ik ging op het hekje zitten.

vrouw b:

Jij zat op het hekje.

vrouw a:

En de mensen vroegen, zeg wat doe je daar? En ik zei: niks, ik zit hier
op het hekje.

vrouw b:

Ja. En toen heb ik hem gezegd, die dag, toen heb ik gezegd, je mag
mijn bloesje openmaken. En toen gooide hij eerst nog een paar
steentjes en heeft hij het gedaan.
Eerst wilde het niet erg. Het waren heel erg kleine knoopjes. En hij
trilde nog een beetje met zijn vingers. En hij was helemaal rood en ik
ook, maar hij deed het toch, want ik zei dat het niet erg was. En hij
begon met het onderste knoopje en toen heel langzaam naar boven. En
toen zei hij nog, ach laat ook maar. Maar ik zag dat hij dat niet
meende. En toen heb ik mijn bloesje opengedaan.

vrouw a:

En toen zag hij ze.

vrouw b:

Ja. Allebei.
En hij zei dat hij altijd al had willen weten hoe het zat bij mij. En dat
hij dat nou wist en dat hij het heel mooi vond en heel voorzichtig.

vrouw a:

En ik zat op het hekje.

vrouw b:

Ja. En toen heb ik het gezegd. Toen heb ik gezegd dat hij ze best wel
aan mocht raken als hij dat wilde. En toen gooide hij weer een steentje.
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En toen zei ik, wil je niet? En toen zei hij dat hij mij het leukste meisje
op aarde vond en toen zei ik dat hij de allerleukste jongen was en toen
heeft hij het gedaan.
vrouw a:

Hij heeft ze helemaal aangeraakt.

vrouw b:

Van boven tot onder en ik zei dat ik het lekker vond en dat hij door
moest gaan en dat niemand ons kon zien omdat jij op het hekje zat.

vrouw a:

Hij heeft ze aangeraakt.

vrouw b:

En toen heeft hij ze gezoend en toen hebben we nog meer gezoend en
toen heeft hij me overal gezoend en aangeraakt en ik heb hem gezoend
en hij mij en toen.....

DE WEKKER GAAT AF.
vrouw b:

Mag het niet straks?

vrouw a:

Nee, het is zover.
Om de drie uur. Het gehele lichaam.
De dokter zegt het zelf.

vrouw b:

Ik haat het. Ik haat het. Ik haat het.
Ik wil niet dat ze kijken.
Straks lachen ze me uit.

vrouw a:

Stel je niet aan.
Zo grappig is het niet.

vrouw b:

Denk je dat het helpt?

vrouw a:

Je kunt alleen maar hopen.

vrouw b:

Ik haat het. Ik haat het. Ik haat het.
Heb je het dun gemaakt?

vrouw a:

Ja.

vrouw b:

Is het warm?

vrouw a:

Ja.
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vrouw b:

Heb je je nagels geknipt?

vrouw a:

Ja ook.

VROUW A BEGINT MET INSMEREN. NOGAL HARDHANDIG.
vrouw b:

Ik denk dat hij me snel komt halen.
Als hij klaar is met waar hij mee bezig is.

vrouw a:

Ik heb je nooit in de steek gelaten.

vrouw b:

Denk je dat hij nog terugkomt?

vrouw a:

Ik denk het wel.

vrouw b:

Wanneer?

vrouw a:

Over een weekje of zo.

vrouw b:

Je liegt.
Je liegt.
Je liegt.
Hij komt niet terug.

vrouw a:

Dat heeft hij nooit gezegd.

vrouw b:

Ik weet het gewoon.
Ze zijn gekomen, de eerste bultjes, weet je nog?
En hij zag ze.
En hij heeft me nooit meer aangeraakt.
Hij is weggegaan en heeft me nooit meer aangeraakt.

vrouw a:

Stil nou maar.

vrouw b:

Nee!

vrouw a:

Stil nou maar.

vrouw b:

Nee!
Ik dacht dat het weer over zou gaan na een week of twee.
Maar ze zijn gebleven.
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De bultjes.
Denk je dat ik ooit nog beter word?
vrouw a:

Ik denk het wel.

vrouw b:

Je liegt.

vrouw a:

Ja.

vrouw b:

Want je weet het niet.

vrouw a:

Nee.

VROUW B BEGINT TE HUILEN.
vrouw a:

Doet het zeer?
Ik zal heel zachtjes doen.

vrouw b:

Morgen als ik beter ben, bak ik amandelkoekjes.
Allemaal voor jou.

vrouw a:

Dat weet je hè. Dat ik altijd heel erg zachtjes doe.

vrouw b:

Ja, want jij hebt de zachtste handen van de hele wereld. Dat weet ik.
Ik heb het erg getroffen met je.
Ik moet je iets bekennen.

vrouw a:

Ja?

vrouw b:

Ik ben zo blij dat jij voor me zorgt en me beschermt en naar mijn
onzinnige verhalen luister, dat ik nooit meer iets zal doen, wat jij niet
wilt.

vrouw a:

Zo mag ik het horen.

vrouw b:

Ik zal niet meer zeuren.

vrouw a:

Goed.

vrouw b:

Niet meer huilen als het donker is.

vrouw a:

Goed.
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vrouw b:

En ik zal nooit met iemand anders spreken dan met jou.
Denk je dat je nog pijn kunt hebben als je dood bent?

vrouw a:

Nee, het grote voordeel van dood zijn, is dat je nergens meer last van
hebt.

vrouw b:

Nergens.

vrouw a:

Nee.

vrouw b:

Je moet mijn bloesje openmaken.
Bij het onderste knoopje beginnen.

VROUW A DOET HET.
vrouw a:

Ach laat ook maar.

vrouw b:

Wacht, ik doe het wel.

vrouw a:

Maar......

ZE WIJST OP DE KINDEREN.
vrouw b:

Wat?
Ach, zij zijn nog klein. Voor hun maakt het niks uit. Ze hebben ogen in
hun nek. En kletsen doen ze ook niet. En als ze kletsen, is er toch
niemand die ze gelooft.

VROUW B DOET HAAR JURK OPEN.
vrouw a:

Ik had altijd al willen weten hoe het bij jou zat. En nou weet ik het.
En ik vind het heel mooi en heel voorzichtig.

vrouw b:

Je mag ze best aanraken.

PAUZE
Wil je niet?
VROUW A BEGINT HEEL ZACHTJES DE BUIK EN BORSTEN VAN VROUW B IN TE
SMEREN.
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Hou je van me?
vrouw a:

Ja, heel veel.

vrouw b:

Blijf je bij me?
Blijf je bij me?

vrouw a:

Ja. Altijd.

vrouw b:

Tot we dood zijn.
Niemand doet ons iets.
Want wij zijn samen.
We moeten doorgaan nu.
Het is niet eng.
We worden niet omver gelopen
als we rustig blijven.
En straks als ik beter ben,
dan kopen we goede schoenen,
en nieuwe korte broek voor jou,
en nog meer van dat soort dingen.
En kaartjes naar de andere helft van de wereld.
We gaan de wereld veroveren.

vrouw a:

Ja.

vrouw b:

Ik ga veel studeren.
Dat heb je nodig.

vrouw a:

Ja.

vrouw b:

Dan zullen ze later over ons praten.

vrouw a:

En ze zullen zeggen, dat was dat ontzettend mooie meisje.

vrouw b:

Ja.

vrouw a:

En dan kan ik zeggen. Ik was haar beste vriendin.
Ze hield het meest van mij.

vrouw b:

Zo is het wel genoeg geweest.
Klaar.
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Ruim je rommel op.
Tijd om te vertrekken.
VROUW B KNOOPT HAAR JURK WEER DICHT EN ZE MAKEN ZICH KLAAR OM
WEG TE GAAN.
vrouw a:

Waar gaan we nu naartoe?

vrouw b:

Ik wil graag ergens heen, waar niemand ons kan zien.
Waar niemand ons kan horen.
Waar we ongestoord onze wonden kunnen likken.
Waar we rustig kunnen zitten,
denken aan wat vroeger was.
Goed?

vrouw a:

.........

vrouw b:

Misschien is er nog ergens een lokaaltje vrij.
Met uitzicht op de kerk.
En het paadje.
Lijkt je dat niks?

vrouw a:

........

vrouw b:

Kom je?

vrouw a:

Ik zet even de wekker.

ZE VERTREKKEN. VROUW B DRUK BABBELEND.
vrouw b:

Ze waren eigenlijk niet onaardig hè, die kinderen.

vrouw a:

Nee, ze waren erg lief.

vrouw b:

En ze hebben me niet uitgelachen.

vrouw a:

Nee, ze hebben je niet uitgelachen.

vrouw b:

Nou, waar zullen we heen.
Links of rechts.

vrouw a:

Zeg jij het maar.
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vrouw b:

Echt, mag ik het zeggen?

vrouw a:

Ja.

vrouw b:

Ik zou zeggen rechts.
Of nee, doe maar links.
Ja, doe maar links.
Kom je?

vrouw a:

Ja, ik kom.

EINDE
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