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The Difference
Personages
Ewoud, vriend van Matthijs
Matthijs, Vriend van Ewoud
Ewoud en Matthijs zijn ‘nette Hollandse jongens’ met een streng
protestantchristelijke achtergrond.
Fatima, vriendin van Sayra
Sayra, vriendin van Fatima
Fatima en Sayra zijn Turkse meisjes met een islamitische achtergrond.
Sven, vriend van Hester
Joyce, verliefd op Sven
Sven en Joyce zijn min of meer doorsnee-scholieren
Hester, openlijk lesbisch
Anja, vriendin van Hester
Hester en Anja hebben openlijk een relatie. Ze zijn in hun kleding en
manier van doen niet extreem.
Marc: vriend van Ruben en Nancy
Ruben: Vriend van Marc en Nancy, verliefd op Matthijs
Nancy: vriendin van Marc en Ruben
Marc, Ruben en Anja zijn ‘punkers’
Beau: vriend van Lucinde en Xander
Lucinde: vriendin van Beau en Xander
Xander, verliefd op Fatima, meeloper Beau
Beau, Lucinde en Xander zijn ‘kakkers’
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Inleiding
‘The Difference’ is geschreven voor theatergroep MyView en is
in theaters en op scholen opgevoerd in 2006 en 2007.
Aan het stuk werden drie dansscènes toegevoegd. Aan het begin
een battle-dans, waarin de verschillen tussen de groepen tot
uiting kwamen. Na scene 5, volgde een emotie-dans. Na scéne
12 werd afgesloten met een salsa dans, waarin werd verbeeld
dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken en dat, hoewel niet
alles pais en vree is, de personages ondanks hun verschillen wel
door één deur kunnen.
Het stuk is geschreven als leerstuk voor jongeren op middelbare
scholen. Het voornaamste thema is het vinden van je eigen weg.
We proberen te laten zien dat het belangrijk is zelfstandig
keuzes te maken, in plaats van je te laten leiden door de mening
van anderen, de groep, om je heen.
Het thema, een aantal verhaalelementen en de globale
beschrijving van de personages werden aangeleverd door
Theatergroep MyView. Ik wil hen bij deze hartelijk danken voor
de plezierige samenwerking en de waardevolle verbeelding van
´The Difference´.
Nijmegen, december 2006
Frank Norbert Rieter
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Scène 1
Hester zit op het podium en bladert verveeld in een schoolboek.
Verderop zitten Fatima en Sayra. Anja komt aanlopen en gaat op haar
hurken naast Hester zitten.
ANJA
Ik wil een blikje cola kopen. Mag ik jouw portemonnee even? De
mijne ligt boven in het lokaal.
HESTER
Pakt haar portemonnee. Zegt plagend;
Krijg ik het deze keer wel terug?
ANJA
Ik betaal je altijd terug!
HESTER
Altijd, ja. Hier. Neem er voor mij ook maar één mee.
ANJA
Okay.
Ze zoent Hester op de mond. Wil vervolgens weglopen.
HESTER
Eentje maar?
ANJA
Zoent haar nogmaals langer.
Zo goed?
Hester knikt. Anja loopt af.
Tot zo.
Tussen Sayra en Fatima is naar aanleiding van het zoenen wat
beroering ontstaan.
SAYRA
Beschuldigend. Tot Hester.
Waarom doet zij dat bij jou?
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HESTER
Wat? Zoenen? Omdat ze mijn vriendin is.
SAYRA
Schaam jij je niet?
HESTER
Hoe bedoel je?
SAYRA
Om dat zomaar in het openbaar te doen.
HESTER
Nee. Ik vind het juist heel belangrijk dat ik dat in het openbaar
kan, mag en durf te doen.
SAYRA
Jij bent raar. Je moet niet verbaasd zijn al je wel eens negatieve
reacties krijgt.
HESTER
Ik vind jouw reactie al aardig negatief.
SAYRA
Ik vind het ook niks. Ik wil dat niet zien.
HESTER
En als je het niet ziet, is het dan wel goed? Moet ik mijn liefde
dan verborgen houden?
SAYRA
Zo bedoelde ik het ook weer niet.
HESTER
Denk je soms dat het makkelijk is om voor je gevoelens uit te
komen?
FATIMA
Nou, jij hebt er in ieder geval geen moeite mee om jezelf te zijn.
Halverwege het volgende betoog, komt Anja op, met twee blikjes Cola
en de portemonnee.
HESTER
En denk je dat ik dat altijd makkelijk vind? Ik doe dat niet om te
shockeren. Maar het is helemaal niet erg eens te zien dat andere
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mensen anders zijn. Er lopen hier op school echt wel meer
meiden en jongen rond die ‘anders’ zijn. Maar die daar nog niet
voor uit durven komen. Wacht maar af.
SAYRA
Wat bedoel je met, wacht maar af?
HESTER
Nou precies zoals ik het zeg. Er lopen op school ongetwijfeld
meer homo’s en lesbo’s rond.
ANJA
En bi’s.
HESTER
En bi’s. En het is een kwestie van tijd voor die er voor uit durven
komen. Dat hoop ik tenminste.
ANJA
Met een hoofdknik in de richting van Fatima en Sayra.
Misschien komen ze er zelf nog wel eens achter dat ze eigenlijk
lesbisch zijn.
FATIMA
Zo is het wel genoeg. Kom Sayra, we gaan.
ANJA
Denk daar nog maar eens over na.
Fatima en Sayra vertrekken.
HESTER
Ik weet niet of ze er echt iets van gesnapt hebben.
ANJA
Ik denk dat je in ieder geval wel duidelijk hebt gemaakt dat je
het recht opeist om gewoon jezelf te zijn.
Geeft de portemonnee.
Hier. Sven zocht je trouwens.
HESTER
Och ja. Hij wilde tijdens het tussenuur aan dat project voor
biologie werken.
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Staat op.
Ga je mee?
ANJA
Nah, ik heb na de pauze wiskunde. En Sven had Joyce om zich
heen hangen.
HESTER
Joyce kan best aardig zijn. Loop nog even een kwartiertje
gezellig mee.
ANJA
Terwijl ze aflopen.
Kunnen we dan een kwartiertje voor haar neus gaan zitten
zoenen in de hoop dat we haar daarmee wegjagen?
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Scène 2
Ergens op school, in een pauze. Nancy, Marc en Ruben zitten op de
voorgrond van het podium; op de grond. Marc leest/leert in een
schoolboek, Nancy bouwt een sjekkie, Ruben kijkt voor zich uit. Stilte.
Ruben blijft staren. Nancy kijkt op naar Ruben.
NANCY
Vertel het nou!
RUBEN
Wat?
NANCY
Wat er is.
RUBEN
Er is niks.
NANCY
Er is wel wat.
RUBEN
Ongeloofwaardig Nee hoor.
NANCY
Je liegt. Je bent in geen jaren zo stil geweest. Heb je ruzie met je
ouders gehad?
RUBEN
Nee.
NANCY
Heeft iemand je zitten pesten?
RUBEN
Nee.
NANCY
Ben je verliefd?
RUBEN
Zwijgt. Bloost.
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NANCY
Je bent verliefd! Op wie dan? Vertel er alles over.
RUBEN
Weetniet...
NANCY
Hoezo, weetniet? Natuurlijk weet je wel op wie je verliefd bent.
Vertrouw je ons niet?
MARC
Is het eigenlijk een jongen?
RUBEN
Ja. Daar zijn jullie toch niet echt verbaasd over, neem ik aan?
NANCY
Nee, hèhè. Ik geloof dat ik eerder doorhad dat je homo bent, dan
dat je het zelf wist.
MARC
En anders ik wel. Weten je ouders het eigenlijk?
RUBEN
Ja, niet echt. Ze zullen het wel vermoeden. Dat is het probleem
niet. Hun halve vriendenkring is homo. Ze zijn waarschijnlijk
geschokter door mijn haar en mijn piercings dan als ik met een
jongen thuiskom. Het is alleen nogal hopeloos.
NANCY
Wie is het dan?
MARC
Het is toch geen leraar hè?
RUBEN
Nee. Ik… ben een beetje verliefd... op Matthijs.
Stilte.
NANCY
Matthijs! Stilte
Hij ziet er wel leuk uit.
MARC
Maar het is inderdaad best hopeloos.
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Kon je niet gewoon op een andere homo verliefd worden?
RUBEN
Ik geloof niet dat verliefdheid iets is waar je zelf de hand in hebt.
NANCY
Misschien is hij wel homo. Dat weet je toch niet.
MARC
Je weet toch wat zijn achtergrond is.
NANCY
Zijn ouders zijn nogal christelijk. Ja en?
MARC
Heb je ooit een homo met zwarte kousen gezien? Als hij al homo
is, mag je blij zijn als hij daar voor zijn veertigste achter komt.
NANCY
Waar slaat dat nou weer op?
MARC
Dat lijkt me logisch. Homo zijn is niet echt een probleem meer in
Nederland, totdat het geloof om de hoek komt kijken. Matthijs
moet echt niet met zoiets aankomen thuis. En dat geldt voor heel
veel gezinnen, waar de bijbel (of de koran, of wat voor dik boek
dan ook) op de schoorsteenmantel ligt.
NANCY
Wat een onzin, zeg. Natuurlijk zijn er wat bekrompen zielen in
Nederland die er problemen mee hebben, maar daar heeft geloof
niet zoveel mee te maken. Als ouders van hun kinderen houden,
is alles bespreekbaar. En volgens mij zijn er ook homoseksuele
priesters en dominees.
MARK
Oh, ongetwijfeld. Maar volgens mij zijn de ouders van Matthijs
van een tak waar je op zondag geen t.v. mag kijken, en vrouwen
geen stemrecht hebben.
RUBEN
Ik ben blij dat ik niet geboren ben in een of ander christelijk dorp
in Zeeland.
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MARC
Je hoeft echt geen homo te zijn om blij te zijn dat je niet in een
zwaar christelijk dorp bent opgegroeid. Of in Zeeland.
NANCY
Volgens mij overdrijven jullie. Er zijn ook een heleboel
christenen die helemaal geen moeite hebben met
homoseksualiteit.
MARC
Waar hangt het volgens jou dan wel van af of mensen iets tegen
homo's hebben of niet?
NANCY
Weet ik veel.
Joyce en Sven komen op.
JOYCE
Vooruit Sven, loop eens door. Ik wil nog even langs de
snoepautomaat voor de pauze om is.
SVEN
Loop anders maar alvast. Ik wacht even op Hester en Anja.
JOYCE
Hester kan de studieruimte echt wel alleen vinden hoor.
SVEN
Jij het snoepautomaat ook.
JOYCE
Goed, goed. Maar als ik niet snel chocola krijg, krijg je het de
hele middag te verduren.
Hester en Anja op. Ze lopen hand in hand. Uit de manier waarop ze
met elkaar omgaan en elkaar aanraken wordt duidelijk dat ze bij elkaar
horen.
SVEN
Dat zien we dan wel weer.
HESTER
God, wat lopen jullie snel.
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JOYCE
We wilden jullie bij het afscheid nemen even wat privacy geven.
Voor Anja naar wiskunde moet.
ANJA
De pauze is nog niet om. Ik zou nog even gezellig meelopen.
JOYCE
Sneert.
Nou, gezellig.
NANCY
Hé, Hester.
HESTER
Wie? Ik?
NANCY
Ja. Mag ik iets vragen? Jullie zijn toch lesbisch of zoiets.
HESTER
Eh. Ja. Zoiets. Ik word altijd verliefd op meiden.
ANJA
En ik in ieder geval nu op Hester.
JOYCE
Roept
En een paar weken terug nog op Peter.
ANJA
Tot Nancy.
Negeer haar.
NANCY
Prima.
We willen graag jullie mening. Ik heb met Marc hier een
discussie over homoseksualiteit. Is het nou eigenlijk een
probleem om homo of lesbo te zijn?
HESTER
Nou voor mijzelf in ieder geval niet.
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JOYCE
Op z'n hoogst voor haar omgeving.
NANCY
Hoe bedoel je dat?
JOYCE
Nou, Sven was helemaal verkikkerd op haar. En nu moet ik hem
troosten omdat het nooit wat zal worden.
SVEN
Waar slaat dat nou weer op? Hester en ik zijn altijd gewoon
goeie vrienden geweest en ook niet meer dan dat.
JOYCE
Ik maak maar een grapje.
SVEN
Stom grapje.
JOYCE
Verleidelijk. Wat kan ik doen om het goed te maken.
NANCY
Je mond dicht houden. Even serieus. Hester, heb je helemaal
nooit negatieve reacties gehad?
HESTER
Niet echt. Je krijgt wel eens een vraag of opmerking. Maar we
krijgen nooit echt negatieve reacties.
JOYCE
Je krijgt de hele tijd negatieve reacties. Op je kleding. Op je haar.
Op wat je zegt.
SVEN
Ja, van jou, ja.
JOYCE
Ze ziet er toch ook niet uit.
JOYCE
Er zijn mensen die daar anders over denken.
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NANCY
Buiten het gezeur van Joyce, geen noemenswaardige negatieve
reacties, dus.
HESTER
Nee.
NANCY
En als je nou heel gelovig zou zijn. Zou het dan een probleem
zijn?
HESTER
Geen idee. Ik ben niet heel gelovig.
NANCY
Maar denk je dat het iets uitmaakt voor of je voor je homo-zijn
kunt uitkomen, in wat voor gezin je opgeroeid? Heel christelijk
of juist niet.
HESTER
Ik weet het echt niet. Het verschilt ook wel of je een jongen of
een meisje bent. Jongens kunnen altijd veel meer maken dan
meisjes. Maar voor meisjes is het makkelijker om dingen geheim
te houden.
ANJA
Volgens mij heeft het ook heel veel met je cultuur te maken. Ik
denk dat het voor Turken of Marokkanen ook moeilijker is.
NANCY
Dus als gewone Hollandse jongen is het eigenlijk niet zo'n
probleem om er voor uit te komen.
HESTER
Waarom vraag je het niet aan een paar jongens?
JOYCE
We weten allemaal dat Hester zich niet kan kleden, maar zelfs ik
zou haar niet voor een jongen aan zien. Kunnen we nu
doorlopen?
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SVEN
Wijst van het podium af. Daar lopen Ewoud en Matthijs. Ze komen
deze kant op. Vraag het hen maar.
JOYCE
Succes! Kom, we gaan.
SVEN
Volgt Joyce. Tot Hester en Anja. Komen jullie ook?
ANJA
Ja. Kom Hester.
HESTER
Ja. Ik kom. Volgt, draait zich nog een keer om. Waarom vraag je je
dit eigenlijk af?
Stilte. Ruben geeft Nancy een por.
MARC
Nancy is stiekem verliefd op een van de jongens hier op school,
maar ze is bang dat hij homo is.
HESTER
Ja, dat kan natuurlijk. Succes ermee. Hester af.
NANCY
Waar sloeg dat nou weer op?
MARC
Je kon toch moeilijk zeggen dat Ruben op Matthijs is.
NANCY
En waarom niet?
RUBEN
Als je het maar laat! Je rept met geen woord over
homoseksualiteit tegen ze.
NANCY
Het leek me eigenlijk wel een goed idee om Ewoud of Matthijs te
vragen wat ze er van vinden. Had jij een beter idee?
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MARC
Dat is dan ook wel weer waar. Ruben, had jij al een strategisch
plan om er achter te komen of homoseksualiteit een beetje
bespreekbaar is bij die jongens?
RUBEN
Nee, maar...
NANCY
Laat dit maar aan mij over. Ik kan dat soort onderwerpen heel
subtiel aansnijden.
Ewoud en Matthijs op. Ruben pakt Marcs schoolboek en doet alsof hij
hard aan het studeren is.
EWOUD
Tot Matthijs. Ik heb werkelijk het idee dat ze een beetje verliefd
op me is. Ik zou haar best wel wat beter willen leren kennen. Jij
zit naast haar bij wiskunde; je weet dan toch wel iets meer over
haar.
Matthijs kijkt naar het groepje punkers. Met name naar Ruben. Tijdens
de volgende scène kijken Matthijs en Ruben beurtelings elkaar aan en
van elkaar weg.
MATTHIJS
Ik weet niks over haar. We hebben het op z'n hoogst over
wiskunde.
EWOUD
Maar het is een heel leuk meisje. Daar probeer je dan toch een
beetje mee in gesprek te komen.
MATTHIJS
Zo kijk ik niet naar haar.
EWOUD
Jij hebt geen smaak als het over vrouwen gaat.
NANCY
Hey. Ewoud!
EWOUD
Wat is het?
17
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NANCY
Jij bent toch gelovig, niet?
EWOUD
Ik ben een christen, ja.
NANCY
Ben jij toevallig homo?
EWOUD
Wat?
NANCY
Homo. Of je op mannen valt.
EWOUD
Nee. Zeker niet.
NANCY
En Matthijs? Matthijs, ben jij homo?
Korte stilte.
EWOUD
En Matthijs is ook geen homo. Boos. Wat zijn dit voor vragen?
Wat wil je van ons?
NANCY
Waarom word je nou boos? Het zou toch kunnen?
EWOUD
Natuurlijk niet.
NANCY
Waarom niet?
EWOUD
Zo zijn wij niet. We zijn goed opgevoed en er is geen enkele
aanleiding om deviante gevoelens te hebben.
NANCY
Deviant?
EWOUD
Afwijkend. Dergelijke afwijkende gevoelens krijgen alleen een
kans bij mensen zoals jullie.
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NANCY
'zoals jullie'?
EWOUD
Punkers. Vrijdenkers. Humanisten. Producten van een vrije
opvoeding.
NANCY
Je wil me toch niet wijsmaken dat er niet één jongen bij jullie op
'bijbelklas' zit die iets voor andere jongens voelt.
EWOUD
Natuurlijk voelen jongens iets voor elkaar; respect, vriendschap
en genegenheid. Maar waar het gaat om gevoelens van
verliefdheid, en mogelijk meer; nee, wij vallen op vrouwen.
MARC
Ik zie jullie alleen maar met elkaar omgaan. Volgens mij zijn
jullie allebei een beetje homo.
EWOUD
Nou moet je ophouden. Wat is er met jullie? Wil je me
schofferen. Zoek je onenigheid?
MATTHIJS
Laat ze toch, Ewoud. Ze zitten je te jennen. Kom.
Loopt weg. Neemt Ewoud mee.
EWOUD
Niemand kan mij zomaar jennen. Tot Marc. Wij zijn nog niet
klaar met elkaar.
Ewoud en Matthijs af.
NANCY
Nou, Matthijs is in ieder geval de leuke van de twee.
RUBEN
Ik dacht dat jij het subtiel zou aanpakken?
MARC
Dat is inderdaad wel zo'n beetje mislukt.
NANCY
Ewoud is gewoon een intolerante eikel die zijn ouders napraat.
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RUBEN
En van Matthijs weten we nog niks.
MARC
Hij zat je wel aan te staren
RUBEN
Ja. Hij zucht.
MARC
Dus er is nog hoop.
NANCY
Maar zelfs als hij homo is, dan durft hij daar nooit voor uit te
komen, met Ewoud in de buurt.
MARC
En Nancy is er zoals gebruikelijk erg goed in om je de put weer
in te helpen, net als je er bent uitgeklauterd.
NANCY
Sorry hoor.
RUBEN
En wat nu?
Een bel klink. Nancy, Marc en Ruben staan op.
NANCY
Engels.
MARC
Wiskunde.
RUBEN
Afzien.
Donkerslag.
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Scène 3
Ergens net buiten school, na afloop van het laatste lesuur. Matthijs zit
of staat links voor op het podium. Beau en Xander staan rechts/midden
achter.
BEAU
Je bent echt niet goed bij je hoofd.
XANDER
Ze is echt best leuk. Je moet gewoon eens met een wat ander blik
naar haar kijken.
BEAU
En wat wil je dan zo meteen gaan doen? Haar aanspreken? Mee
uit vragen? Een aanzoek doen?
XANDER
Dat weet ik nog niet. Ik wil in ieder geval dat ze me ziet, okay.
Dat ik bij haar in-the-picture kom.
BEAU
Als het er op aankomt dan zeg je doorgaans geen woord; wordt
je mister nobody himself. Of je gaat je als een gek aanstellen.
Weet je nog: Mariska.
XANDER
Dat is jaren geleden. En trouwens, ik heb me misschien als een
idioot gedragen, maar dat was wel mijn eerste tongzoen.
BEAU
Je maakt het er niet minder gênant op, Xander.
XANDER
Goed. Ander onderwerp.
BEAU
Zit hij niet bij haar in de klas? Hij wijst op Matthijs.
XANDER
Geen idee. Zou best kunnen.
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BEAU
Kan je die niet een paar stuivers geven en een beetje uithoren.Ik
bedoel: je weet eigenlijk niets over die meid. Voor hetzelfde
geld, is ze al jaren uitgehuwelijkt aan een of andere
schaapherder in haar thuisland.
XANDER
Beau, je overdrijft. Volgens mij is het een hele leuke, normale,
moderne meid. Is in Nederland geboren. En ik ga niet een
klasgenoot voor een paar stuivers uithoren.
BEAU
Wist jij eigenlijk wel dat Turkse vrouwen hun benen nooit
scheren. En dat dat wel heel hard nodig is.
Stilte. Even kijkt Xander Beau vragend aan.
XANDER
Even dacht ik dat je het meende.
Beau lacht hard.
BEAU
Xander, vrind, luister eens. Even serieus. Ik begrijp best dat je
eens een exotisch uitstapje wil maken. Ook jij wil je steentje
bijdragen aan de multiculture samenleving. Maar je bent er toch
wel van doordrongen dat je het binnen een week weer uit moet
maken? Als het al aan gaat.
XANDER
Ik kan je niet volgen.
BEAU
Het heeft geen pas. Het is ongehoord. Ze heeft gewoon niet de
klasse en de stijl, en de achtergrond die wij hebben.
Lucinde komt op.
Kijk, dat is nou een meid die dat wel allemaal heeft. Dag beauty.
LUCINDE
Dag Beau. Geeft Beau een kusje op de wang
BEAU
Zeg Lucinde, lekkere meid van meid van me, kun jij Xander iets
uitleggen. Want mij lukt het niet.
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LUCINDE
Wat dan?
BEAU
Xander heeft weer eens een van zijn bekende verliefdheden die
nergens toe leiden. Hij laat zich het hoofd op hol brengen door
Fatima; een beeldschoon, maar erg Turks meisje. Kan jij hem
eens uitleggen dat we alle begrip hebben voor een paar
exotische fantasieën, maar dat hij niet moet denken dat hij series
iets met haar kan beginnen.
LUCINDE
Ik denk dat het geen zin heeft. Als Xander eenmaal iets in zijn
hoofd heeft gehaald…
XANDER
En waarom zou ik dan niks met haar kunnen beginnen? Leg mij
dat eens uit.
LUCINDE
Je vrienden zouden je niet serieus nemen. Denk je dat je haar zo
kan mee nemen naar je vrienden van de Hockeyclub. Dat zij dat
leuk zou vinden? Dat ze daar aansluiting zou vinden.
XANDER
Ik zou wat voor vriendin dan ook niet meenemen naar mijn
vrienden van de Hockey club.
BEAU
En wat zouden je ouders zeggen. Zie je haar gezellig bij je
moeder aan tafel zitten. En denk je carrière; jij wilde toch het
bedrijfsleven in. Net als je vader de hele wereld rond.
LUCINDE
Dan heb je wel een representatief iemand aan je zijde nodig.
XANDER
Volgens mij zou zij heel representatief kunnen zijn.
LUCINDE
Kom op. Xander, open je ogen. Maakt ze zich op. Draagt zij de
juiste kleding? Je zou mij aan je zijde moeten hebben.
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XANDER
Ik heb liever een meisje dat niet voor iedereen met een webcam
uit de kleren gaat.
Beau lacht hard.
LUCINDE
Boos. Jij weet niet waar je over praat.
XANDER
Wat er wordt gezegd doet soms meer afbreuk aan je reputatie
dan wat er feitelijk is gebeurd. Hoe representatief ben je dan
nog?
LUCINDE
Er is niks gebeurt.
BEAU
Ik zal maar geen boekje open doen.
LUCINDE
Venijnig. Nee.
Ondertussen komt Fatima op. Ze loopt naar Matthijs en begroet hem.
FATIMA
Hallo.
MATTHIJS
Hoi.
Lucinde praat net hard genoeg voor Matthijs en Fatima om het te
kunnen horen Xander praat zachter en gebaart Lucinde om ook zachtjes
te praten, maar daar trekt Lucinde zich niks van aan.Matthijs en
Fatima kijken een beetje ongemakkelijk om.
LUCINDE
Tot Xander. Is dat ‘er?
XANDER
Ja.
LUCINDE
Gaat ze dan niet al met hem?
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XANDER
Nee. Volgens mij zit hij gewoon bij haar in de klas.
LUCINDE
Hij kijkt heel verliefd.
XANDER
Welnee.
LUCINDE
Roept Ruben. Hé, jongen. Hoe heet jij?
MATTHIJS
Matthijs.
LUCINDE
Is dat je vriendinnetje?
MATTHIJS
Heftig en beslist. Nee!
Fatima schrikt van zijn reactie.
LUCINDE
Waarom wacht je dan op haar?
MATTHIJS
We moeten samenwerken aan een project voor Aardrijkskunde.
LUCINDE
En dan bloeit er niks moois op ondertussen?
MATTHIJS
Nee.
BEAU
Lucy, zo kan hij wel weer.
XANDER
Zullen we gaan?
BEAU
Wil je niet nog een aanzoek doen?
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XANDER
Hou op ja.
BEAU
Goed goed, we gaan. Kom Lucy.
Beau, Xander en Lucinde vetrekken. Het is even stil. Matthijs is wat
kortaf en gereserveerd.
FATIMA
Wat kan jij hard nee roepen zeg.
MATTHIJS
Hoezo. Je bent toch ook niet ‘mijn vriendinnetje’.
FATIMA
Maar dat kan je dan ook normaal zeggen. Je deed net of ik een
enge ziekte heb, of een vies insect ben. Die ‘nee’ van jou konden
ze in Turkije horen.
MATTHIJS
Dat was niet mijn bedoeling.
FATIMA
Ik dacht dat we het goed met elkaar konden vinden. We zitten
bij elkaar in de klas. We maken regelmatig huiswerk samen. We
kletsen vaak in de pauzes wat. Ik ben helemaal niet verliefd op
je of zo, maar waarom is het zo’n drama als iemand mij voor je
vriendin zou aanzien?
MATTHIJS
Dat kan gewoon niet.
FATIMA
Hebben je ouders er problemen mee als je met een buitenlands
meisje thuis komt.
MATTHIJS
Cynisch. Als ze maar gereformeerd is.
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FATIMA
En is dat voor jou zelf dan zo belangrijk.
MATTHIJS
Nee.
FATIMA
Waarom reageer je dan zo? Belerend. Turkse meisjes kunnen ook
heel leuk zijn.
MATTHIJS
Dat weet ik wel. Dat is het niet. Ik vind je ook heel aardig.
FATIMA
Wat is het dan?
Matthijs haalt zijn schouders op.
FATIMA
Ben je eigenlijk wel eens verliefd geweest op een meisje?
MATTHIJS
Nee.
FATIMA
Neemt een beetje afstand.
Dat verklaart veel.
MATTHIJS
Ik wil het er verder niet over hebben.
FATIMA
Dat lijkt me inderdaad beter.
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Scène 4
In een pauze, in de aula. Lucinde zit achter op het podium haar nagels
te lakken. Fatima en Sayra lopen langs. Ze hebben hun boekentas of een
paar schoolboeken vast. Ze wordt ingehaald door Nancy, die Fatima
aanspreekt.
NANCY
Fatima?
FATIMA
Een beetje verbaasd.
Ja?
NANCY
Jij zit vaak naast Matthijs, hè?
FATIMA
Ja. Waarom vraag je dat?
NANCY
Ik vroeg me af hoe goed jij hem kent.
FATIMA
Ik ken hem helemaal niet.
Stilte. Nancy weet niet goed hoe ze door moet gaan.
NANCY
Oh? Helemaal niet? Dat is wel erg weinig voor een klasgenoot
waar je de hele week naast zit.
SAYRA
Matthijs is een jongen. En hij is niet erg spraakzaam. Natuurlijk
kent ze hem niet goed.
FATIMA
We hebben af en toe huiswerk samen gemaakt. Dat is alles.
NANCY
Je weet niet toevallig of hij een vriendin of zo heeft.
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FATIMA
Nee. Hij heeft geen vrien-din-ne-tje.
LUCINDE
Roept. De teleurstelling druipt er van af.
FATIMA
Roept boos terug. Bemoei je er niet mee.
NANCY
Is dit een gevoelig onderwerp?
FATIMA
Nee. Ja. Matthijs is een rotjong.
SAYRA
Wat moet jij eigenlijk met Matthijs?
NANCY
Ik ken iemand die verliefd op hem is. En ik wilde uitzoeken of
dat enige kans van slagen heeft.
FATIMA
Ben jij het zelf?
NANCY
Nee.
SAYRA
Geloof je het zelf?
FATIMA
Dat kan me eigenlijk ook niet schelen. Je kunt haar maar beter
voorbereiden op een teleurstelling.
NANCY
Hoezo? Heeft hij al iemand.
LUCINDE
Smalend. Matthijs is in de Here. Die trouwt alleen met een meisje
dat hij kent van bijbelklas.
FATIMA
Roept. Ik zei dat je je er niet mee moet bemoeien.
Tot Nancy. Ik weet niet waarin hij wel geïnteresseerd is, maar hij
is in ieder geval niet geïnteresseerd in leuke Turkse meisjes.
29
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En ik ben niet geïnteresseerd in hem.
Draait zich om en loopt weg.
SAYRA
Je mag hem hebben. Maar ik snap niet wat je in hem ziet.
Sayra met Fatima mee af.
NANCY
Tot Lucinde. Weet jij waar zij last van heeft.
LUCINDE
Geen idee. Ze loopt altijd met Matthijs, dus ik dacht dat ze
samen gingen. Maar sinds gisteren mijd ze hem. Onschuldig. Ik
heb geen idee wat er gebeurd is.
NANCY
Geloof je het zelf?
LUCINDE
As if! Zucht. Ik heb alleen maar aan Matthijs gevraagd of hij
Fatima was. Echt heel onschuldig. Ik niet eens gevraagd of
haar al gebekt of genomen had. Ik heb me zo ingehouden.
decent. Maar dit was al teveel voor hem. Het leek wel alsof
een attac kreeg.
Snel. Heimelijk. Wie is er eigenlijk verliefd op die Matthijs?

op
hij
So
hij

NANCY
Gaat je niks aan.
LUCINDE
Ik ken Matthijs anders heel goed.
NANCY
Dat zeg je alleen maar omdat je wilt weten wie er verliefd op
hem is.
LUCINDE
Ik mag toch wel nieuwsgierig zijn.
NANCY
Natuurlijk mag je nieuwsgierig zijn. En dat mag je lekker blijven.
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LUCINDE
Flauw hoor. Jij spreekt mij aan. Jij vraagt wat er met Fatima is. Ik
geef gewoon antwoord. Ik vraag wie er verliefd is op Matthijs en
jij gaat geheimzinnig doen. Ik vind dat zo laag.
NANCY
Daar is niks flauws aan. Ik heb (korte pauze, Nancy slikt ‘hem’ in)
beloofd dat ik niks zou zeggen en daar houd ik me aan.
LUCINDE
En als ik nou beloof niks door te vertellen.
NANCY
Nee, ook dan niet.
LUCINDE
Ken ik… ‘diegene’ ?
NANCY
Ik laat niks los.
LUCINDE
Big big secret.
NANCY
Hou op, ja?
LUCINDE
Ik kan ook Matthijs gaan en hem vertellen dat jij informatie over
hem loopt te verzamelen.
NANCY
Als je het maar laat.
LUCINDE
Wat wil je er aan doen?
NANCY
Ik bel je ouders op en vertel ze dat je de slet van de school bent
en van je cokevriendjes.
LUCINDE
Onzeker. Jij weet niks en ze zouden je toch niet geloven.
NANCY
Daar durf je op te rekenen?
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LUCINDE
Ik kom er toch wel achter.
Ruben en Mark komen op.
RUBEN
Tot Nancy Hé, daar ben je. We zochten je al.
RUBEN
Met wie ben je nou aan het praten?
MARK
Miss Poedersuiker.
LUCINDE
Nee, jij bent leuk gezelschap.
NANCY
Zullen we gaan?
Mark, Ruben en Nancy lopen af.
LUCINDE
Heel vriendelijk Mark, Ruben, weten jullie eigenlijk wie er
verliefd is op Matthijs?
Ruben draait zich langzaam om en kijkt Lucinde geschrokken aan.
Mark kijkt snel van Lucinde naar Nancy, naar Ruben en vervolgens
weer van Lucinde naar Ruben.
NANCY
Nogmaals. Dringender. Zullen we gaan?
LUCINDE
Oh. Laat maar. Ik weet al wie ‘diegene’ is. Ze staat op en loopt af.
In het voorbijgaan tot Ruben;
Wist je dat Nancy helemaal niet zo goed is in het bewaren van
geheimpjes.
En tot Nancy
Misschien dat ik binnenkort maar eens gezellig ga bijkletsen met
Matthijs.
MARK
Nancy? Wat heb je gedaan.
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RUBEN
Wat heb je haar verteld?
NANCY
Ik heb haar niks verteld.
MARK
En wat had dat dan te betekenen?
RUBEN
Waarom begon zij over Matthijs.
NANCY
Ik heb haar niks verteld. Ze ving iets op toen ik daarstraks met
Fatima praatte.
RUBEN
Waarom moest je met Fatima praten?
NANCY
Ik wilde haar een beetje uithoren over Matthijs.
MARK
Lekker subtiel.
RUBEN
En wat weet Lucinde nu precies.
NANCY
Lucinde weet niks.
MARK
Maar ze vermoedt alles. Dat bleek wel.
NANCY
Ik krab d’r ogen uit als ze iets tegen Matthijs zegt en dat weet ze.
RUBEN
Kijkt de verte in, van het podium af. Ze staat nu daar te praten
met die twee kakkers.
MARK
Beau en Dingetje.
NANCY
Ruben. Het was echt niet mijn bedoeling iets verkeerd te doen.
Ik wilde gewoon eens uitvissen of Matthijs wel eens een
33
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vriendin had gehad, of dat je misschien wel enige kans zou
maken.
RUBEN
Je had je er niet mee moeten bemoeien.
MARK
Heeft het nog iets opgeleverd.
NANCY
Niet echt concreet. Hij is in ieder geval niet buitengewoon
geïnteresseerd in meisjes. Of in ieder geval niet in Fatima.
MARK
Dat zegt dus nog niet heel veel.
RUBEN
En zelfs als hij al op jongens valt, zegt dat nog niet dat jij mij leuk
vindt. Ik geloof dat ik niet heel veel hoop moet hebben. Ik zou
willen dat het allemaal niet zo ingewikkeld was.
NANCY
Ga jezelf nou niet de put in praten.
Xander en Beau komen op. Ze doen overdreven nonchalant. Ze lopen
van de ene kant van het podium naar de andere kant. Mark, Ruben en
Nancy houden stil. Ruben kijkt weg. Nancy kijkt naar Ruben. Mark
volgt met zijn ogen Beau en Xander. Beau houdt even in als hij langs
Ruben komt. Hij fluistert zacht maar duidelijk, op een
plagende/pestende manier (dus niet ‘gemeen’ scheldend).
BEAU
Vuile Homo!
Beau lacht hard als hij met Xander afloopt.
Ruben kijkt Nancy boos aan en loopt dan af. Mark wenkt Nancy (of
neemt haar aan de arm mee) en gaat Ruben achterna.
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Scène 5
Ergens in de schoolgangen, aan het eind van een pauze.
Matthijs staat alleen, links voor, op het podium. Ruben komt van rechts
achter op. Ruben is in het begin wel nerveus, maar niettemin redelijk
scherp en gevat (speel hoge status). Matthijs is vlak en ingetogen. In de
loop van de dialoog wordt uit zijn spel duidelijk dat sterk onder
spanning staat.
RUBEN
Hoi Matthijs
Matthijs kijkt kort snel om. Kijkt dan weer naar voren. Ruben loopt
tijdens het gesprek langzaam wat naar voren, maar niet helemaal tot bij
Matthijs.
MATTHIJS
Hallo… Ruben.
RUBEN
Er wordt gepraat…
MATTHIJS
Ongetwijfeld.
RUBEN
Over mij.
MATTHIJS
Oh.
RUBEN
Ik vroeg me af of je al iets gehoord hebt.
MATTHIJS
Ik heb wel wat gehoord.
RUBEN
Wat heb je gehoord.
MATTHIJS
Maak het iets uit? Er wordt zoveel gezegd.
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RUBEN
Ik wilde eigenlijk dat je het van mij zou horen.
MATTHIJS
Kijkt weer kort op en om.
Zeg het maar.
RUBEN
Ik vind je leuk.
Stilte.
RUBEN
Ik ben verliefd op je.
MATTHIJS
Ik had alleen gehoord dat je homo bent.
RUBEN
Dan wordt er blijkbaar iets minder gepraat dan ik gedacht had.
MATTHIJS
Blijkbaar.
RUBEN
Maar ik vond het belangrijk dat je het van mij zou horen en niet
van iemand anders.
MATTHIJS
Dank je.
Stilte.
RUBEN
Dat was het.
Staat op het punt om zich om te draaien en weg te lopen.
MATTHIJS
Ruben…
RUBEN
Ja.
MATTHIJS
Ik heb hier heel veel respect voor.
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RUBEN
Dank je.
MATTHIJS
Het is niet makkelijk om voor je gevoelens uit te komen.
RUBEN
Nee. Maar ik had voor mijn gevoel niet echt een keus.
MATTHIJS
Kijkt om naar Ruben.
Het vereist moed.
RUBEN
Dat weet ik niet.
MATTHIJS
Draait zich nu volledig om.
Zo dapper ben ik niet.
Ruben realiseert zich wat deze uitspraak betekent.
RUBEN
Het gewoon is een kwestie van doen.
MATTHIJS
Ik denk altijd eerst lang over dingen na.
RUBEN
In de hoop dat het over gaat?
MATTHIJS
Ja.
RUBEN
Lekker veilig.
MATTHIJS
Soms is het beter wat risico te nemen.
RUBEN
Ja.
MATTHIJS
Of om kansen te grijpen als ze zich voordoen.
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Ruben glimlacht. Hij doet een paar stappen naar voren, tot vlak voor
Matthijs. Hij kijkt hem in zijn ogen. Dan zoent hij hem op de mond.
RUBEN
Je hebt helemaal gelijk.
MATTHIJS
Ik moet…
RUBEN
Ga nou niet zeggen dat je hier even over na moet denken.
MATTHIJS
Jawel. Want ik ben niet zo als jij.
RUBEN
Heb ik me dan vergist.
MATTHIJS
Nee. Je hebt je niet vergist. Maar dit betekent zoveel. Voor
mezelf. Voor mijn ouders. Mijn vrienden. ik heb wel tijd nodig.
Matthijs zoent Ruben.
MATTHIJS
Ik spreek je nog.
Matthijs loopt af.
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Scène 6
Tijdens een tussenuur of pauze.
Op de achtergrond staan Ewoud en Matthijs. Hun gesprek begint
casual. Beau, Lucinde en Xander zitten (op de voorgrond, rechts)
zachtjes met elkaar te kletsen en/of huiswerk te maken. Ze zijn in hun
eigen werk verdiept tot Ewoud met stemverheffing praat. Op de
voorgrond links zitten Fatima en Sayra, verdiept in een leerboek.
Fatima kijkt af en toe naar Xander. Sayra probeert haar aandacht bij de
leerboeken te houden.
EWOUD
…maar die nieuwe invaller voor Duits is echt niks. Eerste les al
vijf mensen er uitgestuurd. En vloeken en tieren omdat we niet
stil waren. Enfin. Ik denk er het mijne van.
MATTHIJS
Eh. Eigenlijk moet ik je iets vertellen wat me is overkomen.
EWOUD
Wat dan?
MATTHIJS
Ruben kwam naar me toe.
EWOUD
Ruben? Die rare jongen met al dat ijzerwaar. Wat moest hij van
je?
MATTHIJS
Hij kwam naar me toe.
EWOUD
Ongeduldig. Ja.
MATTHIJS
Had je al gehoord dat hij…
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EWOUD
Homofiel is. Ja dat daar stond ik bij toen dat gezegd werd. En
het verbaast me niks. Ik vind het walgelijk.
Matthijs valt stil.
Maar wat wilde je zeggen?
MATTHIJS
Hij zei dat hij me leuk vond, en ik …
EWOUD
Roept uit.
Wat!!! Nou gaat hij te ver. Dat hij die smerige ideeën zelf heeft
tot daar aan toe. Dat is zijn keuze. Dat is zijn manier om zich af
te zetten. Het zijn zijn zondige gedachten. Maar dit gaat echt te
ver.
MATTHIJS
Dat is niet wat ik… houdt even stil. Slikt. Aarzelt.
EWOUD
Kijkt Matthijs aan.
Ik zie dat je het er moeilijk mee hebt.
MATTHIJS
Ja. Maar. Nee. Ik.
EWOUD
Ik had niet graag in jouw schoenen gestaan.
Ewoud kijkt van Matthijs weg, om zich. Hij heeft een verbeten trek om
de mond. Stellig, hard genoeg dat het groepje kakkers dat inmiddels
belangstellend meeluistert, het kan horen;
We moeten er iets aan doen. We kunnen dit niet zomaar laten
gebeuren. Die jongen moet eens flink op zijn nummer worden
gezet.
BEAU
Hey, Ewoud. Kerel, wat is er aan de hand. Je komt helemaal niet
happy over.
EWOUD
Het gaat om Ruben.
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LUCINDE
Ons homo-piercing-punk jochie?
EWOUD
Exact die. Ik vind dat hij die fratsen thuis moet laten. Weet je wat
zijn laatste stunt is? Hij heeft geprobeerd om Matthijs hier te
verleiden. Die jongen moet eens flink op zijn nummer worden
gezet.
Vanaf hier volgt Fatima duidelijk het gesprek. Sayra volgt het wel mee,
maar doet wel alsof ze studeert en doet wellicht ook nog één of twee
pogingen om Fatima bij de les te houden.
BEAU
Staat op.
Iemand op zijn nummer zetten is mijn specialiteit.
XANDER
Dat moet die Ruben toch helemaal zelf weten.
BEAU
Xander, vrind, gaan we ineens tolerant doen?
EWOUD
Hoe zou jij het vinden al hij ineens op je af kwam en iets van je
wilde?
BEAU
Of dat hij na de gymles gezellig naast je komt douchen?
EWOUD
Als hij zou proberen je om te turnen.
BEAU
En dan per ongeluk de zeep laat vallen.
XANDER
Okay Okay. I get the picture.
LUCINDE
Gaan jullie hem na school in elkaar slaan?
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EWOUD
Ik wilde hem eigenlijk vooral aanspreken op zijn gedrag. Hem
duidelijk maken wat we er van vinden.
BEAU
Dat maakt geen indruk als we hem niet ook een paar stevige
blauwe plekken bezorgen.
EWOUD
Ik ben daar geen voorstander van.
LUCINDE
Ach kom, een beetje happy slapping
BEAU
Juist ja. Een beetje dollen. Met hem geinen.
Hij geeft Xander een speelse, maar eigenlijk iets te harde klap tegen het
achterhoofd.
XANDER
AU!
EWOUD
Je ziet maar wat je doet. Ik wil vooral dat hij weet dat we hem
niet tolereren.
LUCINDE
Moeten we niet ook voor wat publiek zorgen. Ik kan wel wat
rond sms’en. Begint.
BEAU
Dan maakt het wel meer indruk.
EWOUD
Dan wachten we hem na het laatste uur op bij de poort.
XANDER
Tot Fatima.
Wat vind jij er eigenlijk van? Je volgt het zo geïnteresseerd.
LUCINDE
Terzijde.
Who cares, wat zij er van vindt.
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FATIMA
Kijkt met een schuin oog naar Matthijs terwijl ze antwoord geeft.
Ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om hem op zijn
nummer te zetten.
XANDER
Beetje verbaasd.
Oh.
SAYRA
Verwijtend
Fatima!
BEAU
Kijk, met zo’n vrouw kan ik praten. Tot Xander. Er zit toch meer
in die meid dan ik had gedacht.
FATIMA
Het is niet normaal. Voordat je het weet brengt hij andere
jongens aan het twijfelen.
Matthijs en Fatima kijken elkaar aan.(‘gevecht om status’) Xander kijkt
van Fatima naar Matthijs en weer terug. Sayra stoor Fatima
verontwaardig aan.
MATTHIJS
Nogal Fel. Tot Fatima.
Dat lijkt me onzin. Ik twijfel nergens aan. Ik…
EWOUD
Matthijs, je moet het niet persoonlijk opvatten.
MATTHIJS
Dat doe ik ook niet. Of juist wel. Wat ik eigenlijk wil zeggen…
EWOUD
Je hoeft niks te zeggen. We zullen hem vanmiddag eens
duidelijk maken wat we er van vinden.
Fatima kijkt weer in haar studieboeken. Sayra kijkt boos de andere kant
op.

43

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.
© Frank Norbert Rieter
hallo@franknorbertrieter.nl
http://www.franknorbertrieter.nl
gedownload op 17 september 2019

BEAU
Dat wordt lachen.
LUCINDE
Is aan het sms’en
Ik zal ook wat foto’s maken.
Matthijs kijkt weg van Fatima.
MATTHIJS
Ik zie jullie vanmiddag.
Gaat af.
XANDER
Gaat het wel goed met hem?
EWOUD
Ik weet het niet. Ik laat hem maar even. We zien vanmiddag wel.
LUCINDE
Joyce sms’t terug dat ze ook komt.
EWOUD
Pas je wel een beetje op met wie je sms’t.
LUCINDE
Jawel. Maar Joyce is wel een aardige meid. Die is wel in voor een
verzetje.
BEAU
Als je maar niet een van de punkvriendjes van hem sms’t.
LUCINDE
As if! Daar heb ik toch geen nummer van.
EWOUD
Tot straks.
Af.
BEAU
Xander, jongen. Wat ben je stil. Je bent toch niet chicken?
XANDER
Kijkt met een vragende blik in zijn ogen naar Fatima, die weer in de
boeken verdiept zit.
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Nee. Nee. Ik doe wel mee vanmiddag.
LUCINDE
Zo kennen we je weer.
BEAU
Zie het maar als een wetenschappelijk experiment. Is hij gay? Of
ook een mietje? Het wordt lachen, jongen, lachen.
Beau, Lucinde en Xander af. Fatima en Sayra blijven achter.
FATIMA
Waarom zit je nou te mokken. Vind je niet dat Matthijs wel eens
op zijn nummer mag worden gezet.
SAYRA
Daar gaat het niet om. Je moet niet met die jongens omgaan.
Daar komen maar problemen van.
FATIMA
Ik ga niet met ze om. Zij spraken mij aan.
SAYRA
Je zat Xander de hele tijd aan te staren. Je kleedde hem zowat
met je ogen uit.
FATIMA
Dat is niet waar!
SAYRA
Oh jawel. Ik ben toch niet blind. Gisteren zat je nog dat Matthijs
zo leuk vond en nu zit je met Xander te flirten.
FATIMA
En als dat zo zou zijn, is dat dan zo erg?
SAYRA
Dat kan toch nooit wat worden. Je moet het wat dichter bij huis
houden. Murat is een leuke jongen.
FATIMA
Dan begin jij toch lekker iets met Murat.
SAYRA
Je bent onmogelijk!
45

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.
© Frank Norbert Rieter
hallo@franknorbertrieter.nl
http://www.franknorbertrieter.nl
gedownload op 17 september 2019

Scène 7
Joyce, Sven, Hester en Anja lopen over het podium. Joyce krijgt een
smsje – staat ineens stil.
JOYCE
Wacht even. Ik krijg een smsje.
Sven staat meteen stil. Hester loopt nog twee stappen door. Staat dan
ook stil.
HESTER
Je kunt ook lopen en lezen tegelijkertijd.
JOYCE
Nee, wacht nou even. Uitroep Oh. Ze gaan matten vanmiddag.
SVEN
Wat. Wie?
JOYCE
Even ontcijferen hoor. Vanmiddag, na het zesde uur, bij de
poort. Eh…
Kijkt even naar Hester en Anja. Begint terug te sms’en
SVEN
Vertel nou.
JOYCE
Nee, nee. Vertel ik je later wel.
HESTER
Wat is er aan de hand. Waarom kijk je naar ons?
JOYCE
Oh. Nergens om.
HESTER
Klets geen onzin. Je keurt mij nooit een blik waardig en dan krijg
ik nu ineens zo’n steels blik van ‘Zij mogen niks weten’.
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ANJA
Vooruit Joyce. Vertel op. Wat gebeurt er vanmiddag?
SVEN
Joyce, doe niet zo flauw. Eerst ‘Oh’ roepen en daarna niks
zeggen…
HESTER
Om wie gaat het.
ANJA
Gaat het om ons?
Joyce
Nee, het gaat niet om jullie. Jullie zijn zo’n cute couple.
SVEN
Van wie kreeg je het smsje?
JOYCE
Van Lucinde.
HESTER
Ga door.
JOYCE
Zijn wij ineens goede vriendinnen?
SVEN
Vooruit Joyce.
Even stilte
HESTER
Dan mag je het huiswerk voor Duits van Anja overschrijven.
ANJA
Is dat zo?
HESTER
Wil je nou weten wat er aan de hand is?
ANJA
Okay.
JOYCE
Beau gaat samen met Ewoud, Ruben een lesje leren.
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HESTER
Ruben?
SVEN
Ewoud en Beau, wat een combinatie.
HESTER
Waarom Ruben?
JOYCE
Heb je niet gehoord dat i out is.
SVEN
Out?
HESTER
Out – als in uit de kast?
SVEN
Is Ruben Gay?
ANJA
Wat leuk.
JOYCE
Dat had je toch wel meegekregen?
HESTER
Ik in ieder geval niet. Verbaast me niks eigenlijk.
JOYCE
Waarom wist je dat niet? Het is de hele school rondgegaan.
HESTER
Niemand vertelt mij ooit wat.
ANJA
Maar wat willen zou nou precies met hem doen?
JOYCE
Hem een lesje leren. Meer weet ik ook niet. Hoe lang denk je dat
een smsje is?
SVEN
Blijkbaar hebben Beau en Ewoud elkaar gevonden in het
potenrammen.
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HESTER
Potenrammen? Ze gaan hem toch niks aan doen?
JOYCE
Gemeen.
Nee hoor. Ze zullen heel lief voor hem zijn.
ANJA
Wat ben jij toch een naar kind,
SVEN
Ik geloof niet dat ik hier verder iets mee te maken wil hebben.
JOYCE
Ik ben wel nieuwsgierig. Heb al gesmst dat ik ook kom.
HESTER
Ik wil echt nooit meer iets met jou te maken hebben.
JOYCE
Waar slaat dat nou weer op. Ik ga alleen kijken.
HESTER
God, wat ben jij dom.
ANJA
Hester, rustig,.
HESTER
Kijken is bijna net zo erg als meedoen.
JOYCE
Ik ben gewoon nieuwsgierig, Ik heb toch niet gezegd dat ik ze ga
staan toejuichen.
HESTER
Sven, ze jij eens wat. Het is jouw vriendin.
SVEN
Ik weet het niet hoor. Ik wil hier niets mee te maken hebben. Ik
hoef het niet zien, ze zoeken zelf maar uit wie mekaar opwacht
bij de poort.
HESTER
Dat is eigenlijk ook best laf.
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ANJA
Hester, zullen we gaan?
JOYCE
Ja Hester, Anja wil dat je gaat.
Terwijl ze weglopen.
HESTER
En als ze ons in elkaar zouden slaan? Of je vriendje Sven? Zou je
dan ook uit nieuwsgierigheid gaan kijken? Of als ze jou een flink
te grazen zouden nemen? Wat zou je er dan van vinden als we
lekker kwamen kijken. Uit nieuwsgierigheid.
SVEN
Hester, overdrijf niet zo.
HESTER
Sven, val dood. Struisvogel.
Anja en Hester af.
JOYCE
Die kan zich ook lekker opwinden, zeg.
SVEN
Ik snap wel dat ze het zich aantrekt.
JOYCE
Hé, je gaat toch wel mee vanmiddag?
SVEN
Ik heb echt geen zin me in de buurt van een of andere knokpartij
te begeven.
JOYCE
Ach, ze gaan hem een beetje treiteren. Ze zullen hem echt niet
tot moes slaan.
SVEN
Ik moet er niks van hebben.
JOYCE
Je bent wel een beetje een lafbek, hoor.
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SVEN
Dat is niet laf, dat heet verstandig. Ik wil er gewoon niks mee te
maken hebben.
JOYCE
Je gaat dus niet mee vanmiddag.
SVEN
Nee. En als je verstandig was ging je ook niet.
JOYCE
Flauw hoor.
SVEN
Ik wil er niks meer over horen.
Stilte.
SVEN
Wil je Duits nog overschrijven?
JOYCE
Anja haalt altijd negens in Duits. Jij bent al blij met een 6-.
Loopt af.
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Scène 8
HESTER
Wat is er nou. Waarom moesten we nou ineens meteen weg?
ANJA
Ik voel een ontzettende hoofdpijn opkomen.
HESTER
Je moet meer chocola eten.
ANJA
Ik kan helemaal niet tegen dit soort dingen.
HESTER
Je trekt het je teveel aan.
ANJA
Maar het is toch ook heel erg. Wat mensen elkaar aandoen.
HESTER
Ja natuurlijk is het erg. Het is van de zotte dat je iemand na
school op wacht, om wat voor rede dan ook. En Joyce is een
ontzettende trut dat ze daar bij wil staan. Maar dat betekent niet
dat jij er hoofdpijn van moet krijgen.
ANJA
Ik heb buikpijn.
HESTER
Je had toch hoofdpijn?
ANJA
Die voelde ik opkomen.
HESTER
Altijd als ik iemand eens de wind van voren geef, wil jij weg. Of
krijg je buikpijn. Of hoofdpijn.. Of alles tegelijk.
Lange ruzieachtige stilte.
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ANJA
Misschien moeten we ook wat voorzichtiger zijn met hand in
hand lopen. En met elkaar zoenen in het openbaar.
HESTER
Zeg dan meteen dat je van me af wilt.
ANJA
Dat zeg ik niet. Dat is ook niet zo.
HESTER
Iedereen mag zien dat wij bij elkaar horen.
ANJA
Ik wil het niemand opdringen.
HESTER
Jij schaamt je voor mij. En voor ons.
ANJA
Nee.
HESTER
En voor jezelf.
ANJA
Nee.
HESTER
Ik wil dat je er bent, voor mij. Altijd. En dat je ophoud met je te
verstoppen. Je hoeft je niet te schamen.
ANJA
Dat is het niet. Ik ben gewoon bang.
HESTER
Je moet je ook niet laten leiden door angst.
ANJA
Je weet niet wat er kan gebeuren. Je weet niet hoe mensen
reageren. Je hebt het niet in de hand.
HESTER´
Je hebt alleen jezelf in de hand. Maar ik was niet van plan om
van mezelf een bange kasplant te maken.
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ANJA
Je overdrijft altijd zo.
HESTER
Misschien ga ik ook wel vanmiddag. Om Ruben te helpen. Dan
spring ik er tussen als ze hem in elkaar willen slaan.
ANJA
Boos
Dat zeg je alleen om mij te pesten.
HESTER
Ik meen het.
ANJA
Nu ben je zo gemeen.
HESTER
Je zou ook mee kunnen gaan.
ANJA
Je bent zo onredelijk. Hou op.
HESTER
Jij viel toch juist op me omdat ik niet op mijn mondje gevallen
was?
ANJA
Hou op.
Stilte.
HESTER
Zachtjes.
Je weet heel goed hoe belangrijk het voor me is om mezelf te
kunnen zijn. Ik hoef me voor niemand anders voor te doen of
mijn gevoelens te verbergen. Ik heb dat lang genoeg gedaan.
ANJA
Ja, dat weet ik.
HESTER
Als je van me houdt, zal je dat ook moeten laten zien. En niet
alleen als niemand het kan zien.
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ANJA
Als je van me houdt, houdt je rekening met mijn gevoelens.
Stilte.
HESTER
Is deze ruzie echt nodig?
ANJA
Zeg het maar.
HESTER
Wilde je nog chocola?
ANJA
Glimlacht.
Ja. Kom.
Ze lopen af. Hester wil hand in hand lopen. Anja houdt af. Hester haalt
haar schouders op.
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Scène 9
Matthijs staat op het podium een beetje in zijn agenda te bladeren.
Fatima en Sayra komen op. Fatima loopt op Matthijs af. Sayra blijf wat
meer op de achtergrond staan.
SAYRA
Wat ga je doen?
FATIMA
Ik wil even iets vragen.
Tot Matthijs.
Ga je ook vanmiddag?
MATTHIJS
Weet ik nog niet.
FATIMA
Waar laat je het van af hangen?
MATTHIJS
Weet ik ook nog niet.
FATIMA
Ik snap niks van jou.
Staat op het punt om af te lopen.
MATTHIJS
Fatima?
FATIMA
Ja.
MATTHIJS
Ik wil nog mijn excuses aanbieden.
FATIMA
Oh, waarom?
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MATTHIJS
Voor laatst toen Beau ons aansprak. Ik reageerde toen inderdaad
een beetje overdreven. Dat was niet aardig.
Stilte.
Je bent een leuk meisje.
SAYRA
Zo is het wel genoeg. Fatima, ik geloof dat we beter kunnen
gaan.
FATIMA
Een ogenblikje.
Sinds wanneer heb jij verstand van leuke meisjes?
MATTHIJS
Ik ben niet blind. Ik ken je toch inmiddels wel een beetje.
FATIMA
Ik dacht dat je al lang wist dat ik je leuk vond.
MATTHIJS
Ik heb dat soort dingen niet zo snel in de gaten.
FATIMA
Zeker niet bij meisjes.
MATTHIJS
Nee.
FATIMA
Dat is niet goed.
MATTHIJS
Hoe bedoel je?
FATIMA
Je moet je door Ruben niet van de wijs laten brengen.
MATTHIJS
Ik laat me ook niet van de wijs brengen. Niet door Ruben. Eerder
door Ewoud. Of van die types als Beau.
Stilte.
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FATIMA
Maar ben jij nou ook Gay of hoe zit dat.?
SAYRA
Moet je dat nog vragen?
MATTHIJS
Lacht
Wat kan jij toch lekker direct zijn.
FATIMA
Ga je me nog antwoord geven?
MATTHIJS
Kan ik je vertrouwen. Of ga je meteen alles rondvertellen?
FATIMA
Ik dacht dat je me inmiddels wel een beetje kende?
SAYRA
Ik geloof niet dat je ons iets kan vertellen dat we niet al
vermoeden.
MATTHIJS
Ik vind jongens leuker. Maar ik weet niet zo goed wat ik daar
mee wil. Of durf. Of mag. Ruben heeft me gezoend.
FATIMA
Oh. Bah!
MATTHIJS
Beduusd.
Ik vond het eigenlijk wel heel leuk.
FATIMA
Wij hebben echt niks gemeen.
MATTHIJS
Mag ik jou iets vragen?
FATIMA
Ga je gang.
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MATTHIJS
Ben jij nou zo tegen homo’s omdat ik jou niet leuk genoeg vind,
of is het echt iets principieels.
FATIMA
Jij kan ook lekker direct zijn.
MATTHIJS
En?
FATIMA
Ik vind het tegennatuurlijk.
SAYRA
Het hoort niet.
MATTHIJS
Misschien vind je het gek dat ik dat zeg. Maar zo voel ik dat ook.
Ik heb van mijn leven niet anders gehoord dan dat ik later zou
trouwen en kinderen krijgen. Mijn ouders houden van me, maar
dat betekent niet dat ze dit zullen accepteren. Mijn ouders
hebben me altijd alleen maar verteld dat alle afwijkende
voorkeuren of gedragingen… afkeurenswaardig …zondig…
kwaadaardig zijn. En nou ben ik zelf… deviant. Maar ik voel
helemaal niets ‘slechts’ of zondigs of afkeurenswaardig. Het is
wel anders, maar het voelt heel goed. Als god een liefhebbende
god is…
FATIMA
Ach houdt toch op met je god. Ik vind het gewoon vies. Je doet
maar wat je niet laten kan, maar ik geloof niet dat wij elkaar nog
veel te vertellen hebben.
MATTHIJS
Blijkbaar niet. Eigenlijk wel jammer. We hadden best gewoon
vrienden kunnen zijn.
SAYRA
Kom we gaan.
FATIMA
Doeg.
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MATTHIJS
Fatima? Ga jij eigenlijk vanmiddag?
FATIMA
Weet ik nog niet.
SAYRA
We gaan in ieder geval nu weg.
Sayra en Fatima lopen naar de andere kant van het podium. Matthijs
gaat af.
SAYRA
Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Zie je wel dat je het beter bij
Turkse jongens kan houden.
FATIMA
Sayra, wordt wakker. Ik ga echt niet met een Turkse jongen,
alleen maar omdat hij Turks is.
SAYRA
Er zijn toch genoeg Turkse jongens die ook nog leuk zijn. Ik zeg
toch niet dat je er een moet uitzoeken die saai, lelijk en
vervelend is.
FATIMA
Nee, maar misschien vind ik wel Hollandse jongen toevallig veel
leuker.
SAYRA
Aan Matthijs heb je dus in ieder geval niks.
FATIMA
Misschien vind ik die Xander wel heel leuk.
SAYRA
Ik wist het wel. Je zat laatst al ontzettend met hem te flirten.
Maar jij vergist je. Die jongen ziet jou niet staan. Die wil jou
helemaal niet hebben.
FATIMA
Hij kijkt wel naar me.
SAYRA
Omdat hij zich af vraagt waarom jij hem de hele tijd aanstaart.
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FATIMA
Of misschien omdat hij me ook wel leuk vind.
SAYRA
Dat dacht je van Matthijs tot voor kort ook nog.
FATIMA
Je bent gemeen.
SAYRA
Realistisch.
FATIMA
Fijne vriendin ben jij, hoor.
Terwijl ze zwijgend mokken, lopen ze af.
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Scène 10
Ruben komt op. Matthijs komt hem achterop.
MATTHIJS
Ruben ik moet je iets vertellen. Vanmiddag. Ze wachten je op na
school. Ewoud en Beau. Ewoud wil je alleen maar de waarheid
zeggen, maar als Beau er bij is kunnen er makkelijk klappen
vallen.
RUBEN
Dank je…
Stilte
Maar waarom kom je mij dat vertellen? Ewoud is jouw vriend.
Jij kent Beau. Wat heb jij ze verteld dat ik ineens de lul ben?
MATTHIJS
Het is eigenlijk een beetje mijn schuld. Ik probeerde Ewoud te
vertellen, dat… je me gezoend had. En hoe ik dat vond. Maar hij
luisterde helemaal niet. En maakte al plannen om je op te
wachten voor ik was uitgesproken.
RUBEN
Je wilde Ewoud vertellen dat ik je gezoen had!
MATTHIJS
Ja.
RUBEN
En hoe je dat vond?
MATTHIJS
Dat ik dat leuk vond.
Stilte
RUBEN
Jammer dat dat niet helemaal zo over kwam.
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MATTHIJS
Ja. Ik wilde er eigenlijk wel wat aan doen, maar ik vind de hele
situatie niet echt makkelijk.
RUBEN
Ik weet het Matthijs. En ik wil je ook niet opjagen of mezelf
opdringen. Maar het feit dat ze me vanmiddag willen
opwachten, vraagt misschien wel om wat meer actie van jou
kant dan dat je me alleen komt waarschuwen.
MATTHIJS
Ik hoop dat ik dat kan. Ik vind het zelf lastig. En mensen als
Ewoud en Beau maken het me niet echt makkelijk.
RUBEN
Dat snap ik wel. Maar het is beter om eerlijk te zijn. Tegen mij.
Tegen je vrienden. En vooral tegen jezelf.
MATTHIJS
Ik denk dat je gelijk hebt. Maar dat betekent nog niet dat het
makkelijk is.
RUBEN
Ik weet dat je dat kan!
Beiden glimlachen ze even Ruben en Matthijs gaan af, ieder een andere
kant op.
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Scène 11
Xander komt op, hij is aan het bellen. Hij ziet een tas staan en herkent
hem.
XANDER
Ik moet ophangen, spreek je later.
Xander hangt op en pakt de tas.
FATIMA
Komt oprennen. Sayra wacht op haar aan de rand van het speelvlak.
Weer mijn tas vergeten!
Ziet Xander
FATIMA
Eh… dat is, dat is mijn tas.
XANDER
Xander kijkt naar de tas in zijn hand
Uh, hey… Ja, ik wilde hem je net komen brengen.
FATIMA
Nou bedankt.
Xander maakt geen aanstalten om de tas te geven.
Mag ik hem dan nu hebben?
XANDER
Ja natuurlijk. Houdt niettemin de tas nog even vast.
Maar Fatima., wacht even. Ik wilde je toch nog even vragen hoe
dat nou zit tussen jou en Matthijs. Ik dacht dat jullie goed
bevriend zijn, maar…
FATIMA
Waarom wil jij zo precies weten of ik met Matthijs bevriend ben?
SAYRA
Xander, je moet ophouden Fatima lastig te vallen.
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FATIMA
Hij valt mij niet lastig.
XANDER
Jawel, ik val je lastig met vragen die ik je misschien eigenlijk
helemaal niet moet stellen.
SAYRA
Zie je wel. Kom Fatima.
FATIMA
Je mag mij best vragen stellen. Ik heb niks met Matthijs. En
Matthijs wil al helemaal niks met mij.
XANDER
Dat dacht ik eigenlijk wel.
SAYRA
Ben je nu klaar? Kom Fatima.
XANDER
Of in ieder geval, dat hoopte ik.
FATIMA
Xander, wat wil je eigenlijk zeggen.
SAYRA
Hij wil je waarschijnlijk alleen maar geluk wensen met die leuke
Turkse jongen die je vorige week ontmoet hebt.
FATIMA
Verontwaardigd.
Ik heb helemaal geen leuke Turkse jongen ontmoet.
XANDER
Twijfelt. Kijkt van Sayra naar Fatima.
XANDER
Ik weet niet of dit een goed idee was. Hier is je tas.
Wil weg gaan.
FATIMA
Xander!
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XANDER
Ja.
FATIMA
Als je… me leuk vind, mag je dat wel zeggen hoor.
SAYRA
Fatima!
SAYRA
En trek je even niets aan van Sayra.
Sayra kijkt moedeloos omhoog.
XANDER
Lacht.
Dat is eigenlijk wel wat ik wilde zeggen. En ik wilde je vragen of
je misschien een keer met me uit zou willen.
Ik weet wel dat jij een Turks meisje bent en dat je vriendin en
misschien ook wel je familie het niks vind, maar ik dacht… als ik
niks zeg, en je niet een keer mee uit vraag, zal ik nooit weten of
het wat kan worden.
FATIMA
Ik weet het niet.
Xander kijkt teleurgesteld.
Of het wat kan worden, met die vrienden en die familie van ons.
Maar laten we in ieder geval beginnen met een keer uit te gaan.
Lijkt me leuk!
Fatima pakt Xanders hand vast. Ze kussen elkaar kort en teder.
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Scène 12
Beau, Xander, Lucinde, Ewoud, en Joyce staan op het podium,
duidelijk te ‘wachten’.
BEAU
Hoe laat is het?
LUCINDE
Rustig maar. Bijna tijd.
BEAU
Hij had er al moeten zijn.
EWOUD
Wacht nou maar af. Hij zal zo wel komen.
XANDER
Hé, daar komt Matthijs.
BEAU
Komt hij toch nog.
EWOUD
Gelukkig. Ik heb hem niet meer gesproken.
Matthijs op.
MATTHIJS
Hoi allemaal.
EWOUD
Goed dat je er bent.
MATTHIJS
Ik heb lang getwijfeld.
BEAU
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
MATTHIJS
Ik wil graag voorkomen dat het uit de hand loopt.

67

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.
© Frank Norbert Rieter
hallo@franknorbertrieter.nl
http://www.franknorbertrieter.nl
gedownload op 17 september 2019

EWOUD
Wees gerust. Ik neem als eerste het woord.
MATTHIJS
Dat is nou precies….
BEAU
Valt Matthijs in de reden.
Zie ik hem daar nou aankomen.
LUCINDE
Wie lopen er allemaal bij?
EWOUD
Hij is niet alleen.
BEAU
Marc en Nancy zijn bij hem. Hij loopt altijd alleen naar huis.
Waarom zijn die nu ineens bij hem.
BEAU
Dit was niet helemaal wat ik voor ogen had met ‘wat publiek’.
EWOUD
Ik heb voor niemand geheimen. Ze mogen er bij staan.
MATTHIJS
Ewoud…
EWOUD
Ja.
MATTHIJS
Dit is niet verstandig. Je moet dit in ieder geval niet voor mij
doen.
EWOUD
Hoe bedoel je?
MATTHIJS
Wat er tussen Ruben en mij gebeurde, is iets tussen Ruben en
mij. Jij moet niet voor mij opstaan.
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EWOUD
Jij bent altijd zo vergevingsgezind. Jij vergoelijkt ook alles. Maar
goed… ik zal voor mezelf spreken.
Ruben, Marc, Nancy, Hester, Anja en Sven op.
BEAU
Knakt met zijn vingers. Overdreven vriendelijk.
Zo. Goedemiddag Ruben.
RUBEN
Ik wil graag naar huis. Mag ik er langs?
Stilte
Of hadden jullie nog iets te melden?
EWOUD
Ik heb wel iets te melden. Ik vind dat jij je homofiele neigingen
voor je had moeten houden. En dat je het al helemaal niet moet
wagen om anderen daar mee lastig te vallen.
RUBEN
Ik val ook helemaal niemand lastig.
BEAU
Geeft Ruben een uitdagende dauw tegen zijn borst.
Is maar net wat je lastig vallen noemt.
NANCY
Beau, houdt op. Ga je vriendjes van de hockeyclub treiteren.
BEAU
Ah. Kan Ruben niet voor zichzelf spreken.
LUCINDE EN JOYCE
Lucinde begint zachtjes te zingen, Joyce valt in.
Ruben is een mietje. Ruben is een mietje.
EWOUD
Rechtstreeks tot Ruben, de anderen negerend,
Door er voor uit te komen provoceer je.

69

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.
© Frank Norbert Rieter
hallo@franknorbertrieter.nl
http://www.franknorbertrieter.nl
gedownload op 17 september 2019

MARC
Ik vind jullie gedrag eerder provocerend.
BEAU
Hé, nog iemand die klapjes wil hebben.
EWOUD
Vooruit Ruben. Heb je zelf ook nog wat te zeggen.
RUBEN
Ik heb je mening gehoord. Wat moet ik er verder mee?
EWOUD
Je moet inbinden. En je moet zeker geen anderen lastigvallen.
RUBEN
En anders? Gaan jullie me in elkaar slaan? Me pesten?
EWOUD
Ik had gehoopt dat je meer voor rede vatbaar zou zijn.
BEAU
Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt in een eenzaam uurtje na
school.
Nancy Wat zijn jullie zielig zeg. Iedereen moet gewoon kunnen
zijn wie hij is. Tot Ewoud. Waar bemoei je je mee. Waar heb jij
nou helemaal problemen mee.
EWOUD
Hij moet anderen er niet mee lastig vallen.
RUBEN
Fel.
Ik val niemand lastig!
EWOUD
Wijst op hem. Prikt met een vinger in op zijn borst.
Je hebt Mathijs lastig gevallen.
RUBEN
Ik heb alleen gezegd dat ik hem leuk vond.
EWOUD
Je geeft het toe. Vies mannetje.
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Geeft Ruben een zachte duw.
RUBEN
Blijf van me af.
Slaat Ewouds hand vrij hardhandig weg.
EWOUD
Blijf met je poten van me af. Vuile flikker.
Doet een stap terug.
BEAU
Onderbreekt Ruben snel zodra hij Ewouds hand wegslaat.
Hou nou toch op.
Hij pakt Ruben vrij hardhandig bij zijn arm en draait die op zijn rug.
Je moet je vieze praatjes bij je houden.
RUBEN
Ik heb niemand lastig gevallen. Vraag het Matthijs zelf dan.
BEAU
Tot Ewoud.
Vooruit Ewoud. Hij heeft je geslagen, man. Geef hem een paar
tikken terug.
LUCINDE EN JOYCE
Moedigen aan.
Ewoud! Ewoud!
HESTER EN MARC
Ewoud, niet doen.
Ewoud lijkt te aarzelen.
EWOUD
Tot Ruben.
Je hebt het er echt zelf naar gemaakt.
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RUBEN
Spuugt Ewoud in het gezicht. Ewoud geeft Ruben een harde stomp in
zijn maag. Ruben zakt in elkaar. Beau gooit hem hardhandig op de
grond en geeft hem achteloos een trap tegen zijn achterste.
BEAU
Dat moet je toch lekker vinden. Niet?
MARC
Probeert Ruben af te schermen.
Beau, hou op.
BEAU
Hij vind het lekker, echt.
Beau is Marc te snel af. Geeft Ruben nog een schop.
MATTHIJS
Schreeuwt heel hard
… hou op!
Ik heb er genoeg van.
Tot Ewoud. Ik heb je gezegd dat je niet voor mij moest spreken.
Tot Beau. Je maakt jezelf belachelijk met domme gedreig en
getreiter.
BEAU
Wat is dat nou? Thijsje, we doen dit voor jou hoor. Omdat hij
met zijn fikken van jou af moet blijven. Met jou is het begonnen.
Dan moet je nu niet ineens voor Ghandi gaan spelen.
MATTHIJS
Ik heb nergens om gevraagd. Je moet mij mijn eigen boontjes
laten doppen.
Nancy knielt ondertussen bij Ruben en vraagt of het gaat. Ruben is
onwel, maar volgt vanaf hier wel weer wat er gebeurt.
BEAU
Waar wacht je dan nog op. Hij ligt nu voor je klaar. Een paar
fikse trappen om je af te reageren zijn nooit weg.
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XANDER
Beau. Zo is het wel mooi geweest.
Beau kijkt Xander een beetje verbaasd aan, maar doet wel een stap
terug.
MATTHIJS
Ik was eigenlijk iets heel anders van plan.
EWOUD
En wat is dan jouw antwoord op zijn gedrag? Jij werd in de gang
door hem aangesproken
MATTHIJS
Hij stapt voorbij Ewoud en Beau, op Ruben af.
Ik heb daar wel een antwoord op.
Marc wil voor Ruben gaan staan, maar Ruben gebaart hem dat het
goed is. Matthijs knielt naast Ruben, pakt Ruben met een hand bij zijn
kin/wang en haalt hem naar hem toe. Hij zoent hem.
Iedereen is stil.
Ruben glimlacht. Matthijs kijkt om zich heen.
Wat is iedereen stil.
BEAU
Kijkt snel naar Xander en Lucinde. Xander grijnst schaapachtig.
Lucinde haalt haar schouders op.
Gadverdamme. Ewoud jongen, mooie vrienden heb jij. als de
vork zo in de steel zit mag jij je boontjes zelf doppen. Ik wil hier
helemaal niets meer mee te maken hebben.
EWOUD
Matthijs, wat betekent dit?
MATTHIJS
Voor jou? Dat je misschien je mening iets minder snel klaar moet
hebben. En dat anderen moet laten uitspreken als ze je iets
proberen te vertellen.
EWOUD
Ik weet niet wat ik hier van moet denken. Dit is walgelijk.
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MARC
Wat jij gedaan hebt is walgelijk.
NANCY
En je zou ook positief kunnen reageren. En zoiets zeggen als;
Goh, Ruben en Matthijs, wat leuk dat jullie elkaar leuk vinden.
EWOUD
Er is niets leuks aan.
BEAU
Niets leuks aan. Helemaal juist. The party is over. Xander, Lucy,
kom we gaan.
XANDER
Ik blijf nog even.
Beau kijkt Xander verbaasd aan en wenkt hem om mee te komen.
Uiteindelijk trekken Lucinde en Beau zich terug naar het zij- of
achterplan.Xander blijft bij Marc en Nancy staan.
EWOUD
Ik ben hier nog niet klaar.
MATTHIJS
Wilde je mij nou ook gaan slaan?
EWOUD
Jij zult toch wel gestraft worden. Je bent bezig je eigen leven
naar de vernieling te helpen. Wacht maar tot je ouders dit horen.
MATTHIJS
Valt duidelijk stil. Zachtjes.
Die confrontatie moet ik zelf aan gaan.
MARC
Ewoud, heb je je er niet genoeg mee bemoeid? Laat hem met
rust.
EWOUD
Je hebt geen idee hoezeer mij dit aangaat.
Tot Matthijs.
Ik noem dit verraad. Ontrouw.
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MATTHIJS
Ik weet dat we vrienden zijn en dat je dit afkeurt. Maar ik moet
mijn eigen keuzes maken.
EWOUD
Je verraad jezelf. Je valt je eigen geloof af.
En voor alle duidelijkheid; we wàren vrienden.
NANCY
Ewoud, zeg nou geen dingen waar je later spijt van krijgt. Als hij
gevoelens voor Matthijs heeft dan moet hij die toch niet
opkroppen. Dat is toch ook niet goed.
MARC
En als hij een vriend van je is, dan is dat toch niet zomaar weg.
Dan wil je toch dat hij gelukkig wordt.
MATTHIJS
Ik verwacht niet dat je het begrijpt. Of dat je me begrijpt. Maar
wel dat er vertrouwen in hebt dat ik voor mezelf de juiste
keuzes maak. En dat je me geluk wenst.
EWOUD
Ik begrijp niets van je. En je maakt stomme keuzes. Maar dat wil
ik je wel geven; Ik hoop dat je gelukkig wordt.
RUBEN
Je of jullie?
EWOUD
Jullie.
RUBEN
Dank je.
Ewoud draait zich om.
Donkerslag.
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