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De Een

Het bevalt me hier niet.

De Ander

Wat is er mis?

De Een

Ik weet het niet. Ik heb genoeg van het uitzicht.

De Ander

Wat mankeert er opeens aan het uitzicht?

De Een

Weet niet. Het is zo, zo hetzelfde.

De Ander

Hetzelfde als wat?

De Een

Als gisteren.
Wat?

De Ander

Jongejongejonge.

De Een

Wat?

De Ander

Hebben we ooit ergens anders gewoond?

De Een

Nee.

De Ander

Zijn we ergens anders geboren?

De Een

Nee.

De Ander

Hebben we ons ooit verplaatst?

De Een

Nee.

De Ander

Nou, dan is dit het uitzicht, en het is een prima uitzicht want gisteren was het ook
een prima uitzicht en morgen is het ook fantastisch.

De Een

Ben je bang?

De Ander

Bang waarvoor?

De Een

Voor een nieuw uitzicht.

De Ander

Waarom zou ik bang zijn voor een nieuw uitzicht?

De Een

Weet ik niet.

De Ander

Waarom zou ik bang moeten zijn voor een nieuw uitzicht?

De Een

Weet ik niet, zeg ik toch.

De Ander

Nou dan.
Wat kijk je blij.

De Een

Sorry.
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De Ander

Nee, geeft niet.
Ik heb je alleen nog nooit zo blij gezien.

De Een

Nee?

De Ander

Nou, zeg op.

De Een

Niks. Ik krijg net opeens een idee.

De Ander

Wat voor een idee?

De Een

Een goed idee.
Ik heb nog nooit zo’n goed idee gehad.

De Ander

Mag ik weten wat het is?

De Een

Niet doorvertellen.

De Ander

Natuurlijk niet.

De Een fluistert het idee in het oor van De Ander.
De Ander

Wow.

De Een

Ja.

De Ander

Jemig.

De Een

Ja.

De Rest

Wat kijken jullie blij.

De Ander

Ja.

De Rest

Ik heb jullie nog nooit zo blij gezien.

De Ander

We hebben net een idee gekregen.

De Rest

Van wie?
Is het een goed idee?

De Een

Een heel goed idee.

De Rest

Mag ik weten wat het is?

De Een

Niet doorvertellen.

De Ander

Niet doorvertellen.

De Rest

Goed.

De Ander

Goed.

De Ander fluistert het idee bij de Rest in het oor. De Rest begint keihard te huilen.
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De Ander

Ach.

De Een

Jongejongejonge.

De Ander

Ach.
Misschien is het toch niet zo’n goed idee.

De Een

Scheiden doet lijden.

De Rest

En wanneer komen jullie dan weer terug?

De Ander

Gauw.

De Een

Over een tijdje. We zullen wel zien.

De Ander

Als we zin hebben.

De Een

Misschien wel nooit.

De Ander

Nooit?

De Rest

Nooit?

De Een

Als je weggaat moet je het goed doen.

De Rest begint nog harder te huilen. De Ander huilt even met hem mee.
De Ander

Ik ben klaar.
Hoe zit mijn haar?

De Een

Hebben we alles? Geld, paspoort, in de binnenzak.
Meer heb je niet nodig.

De Ander

Nee, meer heb je niet nodig.
Hebben we een woordenboek?

De Een

O God, daar gaan we.

De Ander

Hebben we geen woordenboek? We kunnen niks beginnen zonder een
woordenboek. En extra toiletpapier, je weet nooit.

De Een

Toiletpapier kan je daar heus wel kopen.

De Ander

Muziek, willen we muziek?

De Een

Ja. Nieuwe. Van daar.

De Ander

Dit is mijn lievelings CD.
Die neem ik mee.
En dit.
En dit.
En de piano.
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De Een

Wat? De piano?
Je speelt nooit op die piano.

De Ander

Nee, maar straks heb ik alle tijd. Dan kan ik eindelijk beginnen.

De Een

Je gaat toch geen piano, hoe moet dat dan met de.... Hoe wil je een piano... op je
rug? Je kan toch niet met zo’n ding....
Jongejongejonge.

De Ander

Laat maar.
Mijn bril. Waar is mijn bril?

De Een

Weet ik niet. Ben je je bril kwijt?

De Ander

Nee, nee, ik....

De Een

Kunnen we nou eindelijk vertrekken?

De Ander

Heel raar. Ik had hem net nog.

De Een

Dan koop je daar toch een nieuwe bril.

De Ander

Ik heb hele speciale glazen. Die kan je niet zomaar overal kopen.

De Een

Kijk, dat bedoel ik.

De Ander

Wat?

De Een

We zijn nog niet eens weg en we hebben al ruzie.

De Ander

Ik kan toch niet zonder bril.

De Een

Als we de hele tijd gaan ruziën hoeft het voor mij niet.

De Ander

Moet ik dan soms de hele tijd achter je aan lopen?

De Een

Ik zeg het maar zoals het is.

De Ander

Je wilt toch niet dat ik de hele tijd als een blind hondje achter je aan ga lopen?

De Een

Nee.

De Ander

Wil je dat soms? Een blind hondje achter je aan? Met zijn staart tussen zijn benen.
Waf waf waf.

De Een

Ja, ik heb het gehoord. Waf waf waf.

De Ander

Maar heb je het ook begrepen? Want daar gaat het om. Je kan wel luisteren maar
als je het niet begrijpt of niet wilt begrijpen, heb je er niks aan.
Ah, daar is ie.

De Een

Wat?
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De Ander

Mijn bril.

De Een

Ah.
Goed.

De Ander

Goed.

De Een

Goed.

En dan volgt eindelijk het hartverscheurend afscheid van de Rest.
De Ander

Ach.

De Een

Jongejongejonge.

De Ander

Ach.

De Een

Jongejongejonge.

De Rest

Dag.

De Een

Dag.

De Ander

Dag. Ach.

De Een

Jongejongejonge.

De Rest

Daaaaaaag.

De Een

Dag.

De Ander

Dag. Dag.

De Rest

Dag.

De Een en de Ander zingen
De paden op, de lanen in
Vooruit met flinke pas.
Met stralend oog, en blijde zin
En goedgevulde tas
De zonne lacht ons vrolijk toe
Ons groet der voog'len zang
En wij we worden vast niet moe
Al wand'len w' uren lang
Tratatata bom bom tratatata bom, bom
Al wand'len w' uren lang
De Een

Is het niet geweldig? Je kunt het zomaar doen! Je kunt zomaar op een goede dag
denken: dit weet ik nu wel, dit stukje leven is me door en door bekend. Het huis, de
straat, de school, de winkel op de hoek, de televisie aan en uit, dezelfde deuren
open en weer dicht, en op een goede dag dan denk je, nu is het genoeg.
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Ik ga vertrekken.
Ik ga op reis.
Ik ga de maan de zon de sterren achterna.
Ik ga mijn lief ontmoeten.
Ergens. En daarna zullen we nog verder gaan, de onontdekte verte in.
Ik ga beginnen en ik zal wel merken waar ik uitkom.
De Ander

Ik zie de Rest nog!

De Een

Dan zijn we nog niet ver genoeg.
We gaan verder!
Het is heel makkelijk. Je pakt een koffer of een tas. Je neemt wat mee, en heel veel
laat je achter, dat blijkt opeens ook heel gemakkelijk te zijn .
Auto’s treinen boten fietsen,

De Ander

Lopen

De Een

Alles kan.
De hele wereld onder handbereik. En op elke plek, en ieder land, nieuwe gezichten,
ander eten, vroeg op, laat naar bed, of andersom.

De Ander

“Hallo hoe gaat het” moet je met een gidsje leren zeggen.

De Een

En je stopt niet voordat je de zee geroken hebt. De zee bij zonsopgang. En dan niet
onze zee natuurlijk, maar een groene zee, ergens voorbij het einde van de wereld.

Ze zingen
Marcheren is gezond voor 't bloed
Verruimd wordt d' enge borst
't Versterkt de spier van been en voet
't Wekt eetlust op en dorst
Daarom vooruit en in de maat
Zo netjes als 't maar kan
Nu 't eensgezind en ord'lijk gaat
Heeft elk plezier ervan
Tratatata bom bom tratatata bom, bom
Heeft elk plezier ervan
De Ander

Anders hè.

De Een

Ja, heel anders.

De Ander

Dat daar.

De Een

Ja, helemaal anders.

De Ander

En dat.
Goh. Geen idee, dat iets zo anders kon zijn. Leuk wel.
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Weet je wat ik zo grappig vind? Dat als alles om je heen anders is dat je dan ook
opeens anders gaat denken. Ik denk heel anders dan daarnet.
De Een

Echt?

De Ander

Heel anders.
Zie ik er anders uit?

De Een

Nee.

De Ander

Hoe denk je dat het nieuwe uitzicht zal zijn?

De Een

Wild hoop ik.

De Ander

Wild?

De Een

Niet te wild. Maar toch.

De Ander

Lekker wild.

De Een

Ja. Lekker wild.
Je moet gewoon in je eigen tempo lopen hoor. Je moet nooit je tempo aan iemand
anders aanpassen. Daar word je moe van. Dus als je mij wilt inhalen, moet je me
gewoon inhalen.
Goed?

De Ander

Goed.
Waar gaan we slapen?
Ik denk dat ze ons wel missen thuis. Ik denk dat ze onze jassen aan de kapstok zien
hangen en onze schoenen zien staan, en ons onbeslapen bed. En ik denk dat ze ons
vreselijk gaan missen.
Anders hè.

De Een

Ja, heel anders.

De Ander

Dat daar.

De Een

Ja, helemaal anders.

De Ander

En dat.
Goh. Geen idee, dat iets zo anders kon zijn.
Straks word ik wakker en dan weet ik niet meer waar ik ben.
Van binnen.
Ben ik mijn naam vergeten.
O God.
Wie zijn we?
Hoe heten we?
Hoe zullen ze ons gaan noemen?
Ik doe mijn linkerhand omhoog.
Blijkt het mijn rechterhand te zijn.
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Ik lig uit elkaar.
Mijn ene helft is hier.
Mijn andere is daar.
De Rest ontvangt een brief.
De Rest

Lieve allemaal, hoe gaat het? Hier gaat het goed. Alles is geweldig. Teveel om op te
noemen. Elke dag iets nieuws, iets spannends, iets om nooit meer te vergeten. Liefs
en kusjes en de groetjes van ons aan jullie en de Rest.

De Ander

Ik wil terug.

De Een

Ah.
Weet je het zeker?

De Ander

Ja.

De Een

Mooi.
Dan gaat het echte werk beginnen.
Terug willen en dan toch doorgaan. Daar gaat het om.

De Ander

Als ik dit van tevoren had geweten was ik er nooit aan begonnen. Ik heb okselzweet.
Een droge mond en koude voeten.
Ik wil terug.

De Een

We moeten door.

De Ander:

Ik wil terug.

De Een

We gaan niet terug. We gaan door.

De Ander

Ik zeg toch dat ik terug wil.

De Een

En ik zeg toch dat ik door wil.

De Ander

Als jij zonodig door wil dan ga je toch door.

De Een

En wat doe jij dan?

De Ander

Terug.

De Een

Alleen?

De Ander

Ja.

De Een

Dat durf je toch niet.

De Ander

O nee?

De Een

Nee.

De Ander

O nee?
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De Een

Nee.
We gaan niet terug. We gaan door.
We moeten gewoon even wennen.
Goed?

De Ander

Goed.

De Een

Ah.

De Ander

Wat?

De Een

Daar is het.

De Ander

Wat?

De Een

Het einde van de wereld.

De Ander

Waar? Ik zie niks.

De Een

Nee?

De Ander

Nee, echt niet.

De Een

Het einde van de wereld en dan daar een stukje voorbij, daar is het.
Denk ik.

De Rest ontvangt alweer een brief
De Rest

Lieve allemaal,
Ik mis de noordwester.
Nooit gedacht dat ik de noordwester nog zou missen.
Als de noordwester waait weet je tenminste waar je aan toe bent.
Deze wind hier fladdert maar wat om je oren. Verder alles goed.
Liefs en kusjes en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet.

De Ander

Als ik een sjaal was zou ik er helemaal gek van worden.

De Een

Als ik een sjaal was?

De Ander

Ja, met zo’n wind die niet weet wat ie wil.
Daar word je als sjaal toch niet goed van?

De Een

Ik snap niks van jou.

De Ander

Ik ook niet van jou.

De Een

Gaan we nou weer ruzie maken?
Het is zonder ruzie al moeilijk genoeg.

De Ander

Zeg dan niet zulke vervelende dingen.
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De Een

Ik zeg alleen maar vervelende dingen als jij domme dingen zegt.
Ik kan daar niet tegen, tegen die domme dingen.
Ik had gehoopt dat we geen ruzie meer zouden maken.

De Ander

Houd dan je mond.

De Een

Houd zelf je mond.
Jongejongejonge.

De Ander

Ik ga bellen om te vragen of ze ons op komen halen.

De Een

Heb je je mobieltje meegenomen?

De Ander

Wat is er mis met mijn mobieltje?

De Een

Heb je je mobieltje meegenomen?

De Ander

Wat is er mis met mijn mobieltje?

De Een

Alles! Het bederft het avontuur! Dat is er mis met je mobieltje. Hoe kan je nou iets
nieuws ontdekken als je zomaar overal naar huis kan bellen. Idioot.
Geef hier. Geef hier! Geef hier!

De Een begint te vechten met de Ander en probeert zijn mobieltje af te pakken.
In het gevecht gaat de bril van de Ander stuk. De Een eet het mobieltje van De Ander op. De Een
begint te huilen. De Ander ook.
Ze gaan weer verder en zingen:
Bergen gaan we bekli‐hi‐himmen
Tot op de hoogste top
Opwaarts naar de ki‐hi‐himmen
hoger en hogerop
De Ander

Gaat het nog?

De Een

Ja hoor.

De Ander

Gaat het nog steeds?

De Een

Ja hoor.

De Ander

Ah.

De Een

Wat kijk jij blij.

De Ander

Sorry.

De Een

Nee geeft niet.

De Ander

Kijk.
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De Een

Wat?

De Ander

Daar is het.

De Een

Waar?

De Ander

Daar. Ons nieuwe uitzicht. Eindelijk.

De Een

Waar?

De Ander

Daar.

De Een

Ik zie niks.

De Ander

Het ziet niet. Het voelt.

De Rest ontvangt weer een brief
De Rest

Lieve allemaal,
We zijn er. Het is geweldig.
Kusjes

De Rest

Maar.......

De Rest belt en ergens in een buik gaat een mobieltje.
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