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Scene 1a 

 

gesprek 1: Ann, Greet en Erik komen binnen. 

 

 

Erik Zeg, Het imperfekt, moesten we dat ook kennen? 

Ann Natuurlijk, dat was het belangrijkste.  Heb jij dat dan niet  

 geleerd? 

Erik Ik had geen tijd meer.  Ik heb heel het weekend met die huis- 

 taak van Latijn bezig geweest. 

Ann Je had toch wel vlug je Duits kunnen leren? 

Greet Niet iedereen maakt zijn huiswerk van Latijn in één uur, zoals  

 jij. 

Ann Heb jij dat ook niet geleerd? 

Greet Ik heb dat eens gelezen, deze morgen in de auto. 

Erik Had hij gezegd dat je dat ook moest kennen? 

Ann Hij heeft toch gezegd dat das Imperfekt afgehandeld was. 

Greet Heeft hij dat gezegd? 

Ann Ja, op het einde van de les. 

Erik Zou hij dat vragen?  Had hij gezegd dat hij een test zou geven? 

Ann Hij doet toch altijd een test als hij iets heeft afgehandeld. 

Erik Verdomme, dat krijg ik nooit meer geleerd. 

Ann Zo moeilijk was dat toch ook niet. 

Erik Nee, dat zal niet.   

 

Erik duikt in zijn boeken tas  

 

Greet Geef het maar op, Erik, dat krijg je toch nooit meer geleerd 

 

gesprek 2: Wout, Veerle en Maaike komen binnen. 

 

Wout Het geweldigste vond ik eigenlijk die scene als hij zo smorgens  

 opstaat en het raam open trekt en dan staan daar zo'n driedui- 

 zend man.  Dat vond ik niet slecht. 

Maaike Die kan ik me herinneren. 

Wout Dat vond ik niet slecht. 

Maaike Het is al lang geleden dat ik die film nog gezien heb, maar ik  

 kan me nog wel enkele scenes herinneren.  Monty Python films  

 daar blijft altijd wel iets van hangen.  Zoals die scene in het  

 begin ergens met die steniging. 

Veerle Dat ze met die enorme steen afkomen. 

Maaike Ja, dat vond ik ook geweldig.  En er waren er nog. 

Wout Ik weet niet of je je dat nog herinnert, maar die man in die put.   

 Dat was gewoon subliem. 

Maaike (lacht) Ja.  `Ik heb al twintig jaar geen woord meer gesproken',  

 `Een wonder, een wonder!'  Zoiets dat is gewoon goed. 

Veerle Je had mee moeten gaan. 

Maaike Nee.  Als jullie met z’n tweetjes naar de film gaan, dan wil ik  

 jullie niet storen. 

Veerle Wij gaan naar de film om te kijken! 

Maaike Dan nog. 

 

gesprek 3: Ilse en Elke komen binnen. 

 

Ilse Ik heb me goed geamuseerd zaterdag. 
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Elke Het was daar eigenlijk best goed.  Goede muziek, goede sfeer,  

 knappe gasten. 

Ilse Ja, zij weer.  Wie was dat waar jij een hele tijd hebt bij gestaan? 

Elke Ik? 

Ilse Nee, Juffrouw ooievaar.  Die met zijn leren jas? 

Elke Oh, die. 

Ilse Ja, die.  Wie was dat? 

Elke Weet ik veel?  Hij zag er wel goed uit, maar hij had het de hele  

 tijd over zijn auto.  Na een tijd heb ik hem alleen gelaten?   

 Waarom ben jij zo geïnteresseerd?  Komt Tom soms vrij? 

Ilse Haha.  Dat zou je misschien wel willen, maar Tom krijg je niet. 

Elke (lachend) Weer niks.  Nee ik vond het wel goed, ondanks die  

 met zijn leren jas.  Er liepen er daar wel meer rond. 

Ilse Het jachtseizoen is weer geopend. 

Elke Hoor haar.  Alsof zij de maagd Maria is.  We zullen maar zwijgen  

 over waar jij en Tom ineens gebleven waren. 

Ilse (kucht) OK, we zwijgen. (even stilte) Ik heb geen spijt dat we  

 erheen gegaan zijn. 

Elke Gaan we volgend weekend terug? 

Ilse Als Tom ook wil. 

Elke (roept Tom) Hey, Tom, gaan we volgende week weer naar dat  

 van deze zaterdag? 

 

Tom komt erbij 

 

Tom Voor mij is dat goed.  Het was daar best gezellig.  Ilse? 

 

Ilse knikt. 

 

Tom Greet was er trouwens ook. 

Ilse Was Greet er ook? 

Tom Heb jij Greet niet gezien?  Die was met die troep van Norman. 

Ilse Die heb ik niet gezien. 

Elke Die zijn ook niet lang gebleven.  Die zijn nog doorgegaan naar  

 Antwerpen of zo. 

Ilse Hoe laat was dat dan? 

Elke Rond elf uur of zo. 

Ilse Iets voor elf of iets na elf dan, want om elf uur kan Tom haar  

 niet gezien hebben. 

Tom Waarom niet. 

Ilse Als jij haar om elf uur gezien hebt, dan vraag ik me af met wie  

 ik naar buiten ben geweest? 

Tom Op die manier. 

 

Meyers komt binnen.  Meyers legt haar boeken klaar. 

 

Meyers Goede morgen allemaal. … Kom iedereen op zijn plaats.  Ik weet  

 dat het maandagochtend is, maar dat is het voor mij ook.  …  

 Stilte graag. 

 

Iedereen gaat op zijn plaats zitten. 

 

Meyers Waar waren we gebleven?  Ah, ja.  Bij onze vriend Sophocles.   

 Even terug opfrissen.  We zijn dus bezig met dramaturgie en  

 meer bepaald met de Griekse tragedie.  Oidipos van Sophocles 
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 Neem allemaal je tekst voor je, waar we de vorige keer geble- 

 ven waren. 

 

Iedereen neemt zijn tekst. 

 

Meyers We waren gekomen aan het eerste epeisodion.  Herinner u dat  

 Oedipos van zijn zwager heeft vernomen wat het orakel heeft  

 gezegd.  namelijk dat de moord op Laios gewroken moet wor- 

 den.  Oedipos vraagt Theiresias nu om raad.  Ilse, neem jij de  

 rol van Oedipos?  Ik zal Theiresias spelen.  We beginnen bij  

 regel 319. 

Ilse Gij staat daar zo ontdaan?  Wat is er? 

Meyers Laat mij naar huis gaan.  Hoort gij mij? 

 Laat mij naar huis gaan. 

 Dan kunnen we misschien allebei 

 nog verdragen het geen gaat komen. 

 Gij uw deel.  Ik het mijne. 

Ilse Wat gij zegt is onzinnig. 

 Gij zijt niet mild voor de stad 

 die u te eten en te drinken heeft gegeven. 

 Gij ontzegt haar wat ge weet. 

Meyers Onzinnig? 

 Ik wacht me wel voor onzin. 

Ilse In godsnaam. 

 Als gij iets weet ga dan niet weg. 

 Wij allemaal vragen het  

 op onze knieën 

Meyers aa gij allemaal, gij weet nog niets 

 maar zeg ik u iets dan word het een ramp. 

 voor mij en voor u. 

Ilse En dan? 

 Gij weet iets en gij zwijgt. 

 Beseft gij dat gij ons verraadt, 

 dat gij de stad vernietigt. 

Meyers Ik wil u geen pijn doen. 

 U niet en mezelf niet. 

 Vraag me nu niets meer 

 Het heeft geen zin. (kijkt op van boek.) 

 Goed tot hier.  Wie neemt van Ilse over? 
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Scene 1b 

 

(Bal geeft een vreemde indruk; Zijn enthousiasme is bijna obsessief; hij maakt bruuske bewegingen, plotse wendingen;  

Hij lijkt af en toe afwezig, kortom hij geeft een psychopatische indruk.) 

De les is al bezig.  Op het bord staat de binding tussen waterstof en zuurstof in water getekend met uitleg. 

 

Bal Dat was dus heel simpel.  We zullen nog enkele voorbeelden uit 

 werken.  Eh … (denkt na)  We nemen een willekeurig element …  

 Eh, Elke, noem eens een willekeurig getal tussen zes en acht.   

 

Bal buigt naar Elke. 

 

Elke Eh … Zeven. 

Bal Prachtig.  Ik dacht al dat je die zou nemen.  Zeven.  Welk ele-- 

 ment heeft atoomnummer zeven?  Allez?  Ilse, neem je tabel. 

 

Ann, Erik en Veerle nemen hun tabel van Mendeljev.  Bal haalt uit naar Ann.   

 

Bal Nee, Ann.  Ilse neemt haar tabel. 

 

Bal stapt naar Ilse.  Ilse neemt niets. 

 

Bal Ilse?  Waar is de tabel van Mendeljev? 

Ilse Vandaag zou Elke haar tabel meebrengen. 

Bal Oh?  Eh, als ik het goed begrijp, brengen jullie om beurt een 

 tabel mee? 

Ilse Ja. 

Elke Het heeft toch geen zin om alle twee zo’n stomme tabel mee te 

 brengen. 

 

Bal wijkt ‘verschrikt’ achteruit.  Hij slaat zijn ogen ten hemel  

 

Bal Heer, vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen.  (zucht) 

 Zo’n stomme tabel… (vliegt uit naar Elke)  Die tabel moet je dag 

 en nacht bij je hebben, daar moet je mee gaan slapen, die moet 

 je inkaderen en boven je bed hangen, daar moet je de muren 

 mee behangen.  Mensen, beseffen jullie wel dat op die tabel  

 elk bekend en onbekend element staat.  Beseffen jullie wel 

 dat elke atoomsoort die jullie in jullie volgepropte lichamen 

 hebben op die tabel vermeld is?  En dat allemaal mooi geor- 

 dend door meneer Mendeljev. (bedaart)  Elke, neem jou tabel en  

 geef hem aan Ilse. 

Elke Ik ben hem vergeten. 

Bal (zucht)  Vergeten!  Waar heb ik het verdiend.  Greet, element 

 nummer zeven? 

Greet (Na opzoeking)  N. 

Bal Ongelooflijk.  En wat is N? 

Greet Stikstof? 

Bal Hou op, Greet, straks geloof ik nog dat je oplet.  Stikstof,  

 Nitrogenium, atoomnummer 7, atoommassa 14, bij kamer- 

 temperatuur een kleurloos, reukloos gas.  Atoomnummer 7, dat  

 betekent zeven protonen in de kern,  en zeven elektronen daar 

 rond.  Zeven elektronen, dat betekent twee elektronenschillen   

 Twee elektronen op de binnenste en vijf op de buitenste schil.   

 Vijf puntjes rond de N dus.  Onze eerste binding, stikstofgas.  N2    
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 (gaat naar het bord en tekent  snel)   Twee N’n dus.  Dat is een  

 typisch voorbeeld van een … (gaat naar Ann)  Zeg het eens, Ann 

Ann Covalente binding. 

Bal (Staat bij Ann, bijna fluisterend)  Het is goed hoor, maar hoe 

 gaan we dat uitleggen aan de anderen? (Staat op)  Ziet iedereen 

 dat?  Een covalente binding.  (gaat naar het bord en maakt de 

 tekening af.)  Zien jullie het?  Ilse, zie je het? 

Ilse Ja. 

Bal Welke verbinding met stikstof kunnen we zo nog nemen?   

 Stikstof is zulk een interessant element … eh …. cyaan bijvoor- 

 beeld.  CN.  Een koolstofatoompje en een stikstofatoompje.   

 Cyaan dus.  Greet, jij weet vast welke kleur men tegen woordig  

 bedoeld met cyaan. 

Greet Groenig blauw. 

Bal Ik wist wel aan wie ik dat moest vragen.  Licht groen-blauw.  In  

 het grieks betekent kuanos echter donkerblauw.  Dat is name 

 lijk de kleur die mensen kunnen vertonen bij een blauwzuur  

 vergiftiging.  Een blauwzuurvergiftiging kan je krijgen bij ina- 

 deming van blauwzuurgas, ofte waterstofcyanide ofte HCN..   

 Maar een vergiftiging is pas echt leuk met een andere cyaan 

 verbinding, Elke.  Komaan, de bekendste cyaanverbinding aller 

 tijden, zeg het maar, Elke. 

Elke Pfff. 

Bal Komaan jongens, wie leest er hier detectiveromans, wie kijkt er  

 hier ooit politiefilms? 

Elke Rattevergif? 

Bal Nee, nee, nee.  Cyaankali of Kaliumcyanide.  Let u even op.  Doe  

 dat stripverhaal weg.  Zet de boterhammen even opzij.  KCN,  

 mensen, neem allemaal uw schrift en schrijf het op (Bal schrijft  

 de formule op het bord.).  Voor moord, zelfmoord of ongelukjes  

 met schoonmoeders, één adres, cyaankali.  Want cyaankali is  

 snel.  Zeer dodelijk spul.  50 milligram van dat goedje kan dode 

 lijk zijn voor de mens.  Vijftig mìlligram!  Kenmerken bij vergif 

 tiging zijn, bij voldoende dosis : ten eerste, plotse dood van het  

 slachtoffer.  Bij kleinere dosis, bijvoorbeeld 5 milligram, kunnen  

 eerst nog maag krampen optreden.  Eventueel komt eer een  

 amandelgeur vrij en eventueel vertoont het slachtoffer don- 

 kerblauwe plekken.  Er bestaat een tegengif, namelijk natrium 

 thiosulfaat, (lacht)   haha, maar dat is toch meestal te laat.   

 Voor wie eerst wat wil uitproberen, die kan eerst wat natrium 

 cyanide of zo gebruiken de andere cyanides zijn niet zo giftig,  

 maar voor het echte werk zou ik cyaankali gebruiken.  Maar  

 goed.  Ik wijk af, ik wijk af.  Ik heb een afwijking.  Ja, Ilse houdt  

 het maar voor uzelf, ik weet wat je wil zeggen.  Kom we gaan  

 terug naar de les.  Eh, ah ja.  Verbindingen.  Stikstofdioxide 
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Scene 1c 

 

De klas zet net hun boekentassen weg en vertrekt richting speelplaats.  Ann neemt een appel mee.  Elke ziet Ann met 

de appel. 

 

Elke Oh, een appel.  Een goed idee. 

 

Elke gaat terug naar haar boekentas terwijl de rest van de klas met hun rug naar de boekentassenrij staat.  Ze duikt 

in haar boekentas en neemt daar een appel uit en een pakje boterhammen in zilverpapier.  Ze opent het pakje.  Ze kijkt 

wat er tussen haar boterhammen zit. 

 

Elke Nee, hè.  Ze heeft er weer leverworst tussen gestoken. 

 

Elke kijkt achterom naar de klas.  Dan zoekt ze in Ilse’s boekentas.  Ze neemt daar een identiek pakje boterhammen 

uit.  Ze kijkt wat daar tussen zit.   

 

Elke Dat is al beter. 

 

Ze kijkt nog eens om en verwisselt dan de pakjes.  Net op dat moment kijkt Tom achterom en ziet wat Elke doet.  Hij 

reageert er niet op.  Elke loopt naar de groep. 

 

Elke Yea, weer een les van den Bal gedaan. 

Ilse Ja, god, Hij was weer op dreef.  Deze keer dacht ik echt dat we 

 het niet gingen overleven. 

Elke Kon jij volgen? 

Ilse Nee, maar ik schrijf dat straks wel over van Tom. 

Tom Buiten de formules van TNT en die cyaankali en zo, heb ik niet  

 veel opgeschreven. Ik bedoel.  TNT, salpeterzuur, cyaankali, dat  

 kan ik misschien ooit nog nodig hebben.  Zoiets schrijf ik op na 

 tuurlijk.  De rest staat toch allemaal in ons boek. 

Elke Die cyaankali lijkt me ook wel interessant.  Dat zou handig zijn  

 om van die van Duits af te geraken. 

Greet Dan zou ik het wel nu doen, dan hoef ik m’n woordjes niet meer    

Elke Zouden we dat zelf niet kunnen maken?  Het kan zo moeilijk 

 toch niet zijn.  Als je die formule bekijkt.  Het waren maar drie 

 letters eh … 

Ann KCN. 

Elke Ja, kalium, koolstof en eh … 

Maaike Stikstof natuurlijk. 

Elke Ja.  We kunnen de volgende keer eens voorstellen dat we dat 

 maken, als proef. 

Wout Die proeven van Bal mislukken toch altijd. 

Erik Dat is waar. 

Tom Maar als het toch moest lukken, dan doen we er een beetje van 

 in de koffie van die van Duits. 

Ilse Zou den Bal dat eigenlijk niet hebben staan in zijn kast? 

Tom Dat zou nog handiger zijn. 

Elke OK, afgesproken.  Tom, volgende les zoek jij de kast van den 

 Bal af,  ik zorg wel voor de koffie. 

Ann Misschien kunnen we een ander cyanide ook gebruiken.  Den 

 Bal zei dat die allemaal giftig waren. 

Wout Cyaankali is het bekendst. 

Tom Dat zullen ze misschien het makkelijkst kunnen maken. 

Ann Het zou toch interessant zijn als we die andere ook kenden. 

Elke Je hoeft er maar één te kennen. 
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Wout Die verbindingen dat is net zoals Kylie Minogue platen, als je er 

 één geprobeerd hebt, hoeft de rest niet meer. 

 

gelach 
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Scene 1 monoloog van Wellens 

 

(WELLENS) 

Godsdienst geven aan jongeren van zestien-zeventien jaar is niet altijd eenvoudig.  Als je alleen al het woord laat 

vallen, halen ze hun neus op.  Godsdienst doet hen denken aan naar de kerk gaan, aan wereldvreemde priesters en 

ouderwetse opvattingen.  Godsdienst is gezwam. 

En dat terwijl het geloof zoveel te bieden heeft.  Zeker voor hen.  Geloven heeft betrekking op alle fundamentele 

levensvragen, de vriendschap, het verlangen, de liefde, de dood.  Allemaal zaken waar jongeren mee bezig zijn.  Waar 

ze vragen rond hebben.  Alleen, ze komen er niet voor uit.  Het zijn immer persoonlijke vragen en daar lopen ze niet 

graag me te koop.  Ze zijn bang om erover te praten.  Bang dat ze buitengesloten zullen worden.  Bang dat ze hun 

positie in de groep verliezen.  En dus zwijgen ze maar en bouwen een muurtje rond hen op. 

Voor mij is dat vaak frustrerend.  Maar ik denk dat alle godsdienstleraars dat gevoel wel kennen.  Soms zou je ze met 

hun koppen tegen elkaar willen slaan en willen roepen : Mensen, wees geen kuddedier, wees jezelf.  Maar je houdt je 

mond en hoopt op een wonder. 

En dan kwam opeens dat wonder.  Het woord wonder is hier wel barslecht gekozen.  Ik zou beter spreken over noodlot.  

Want dat was het.  Het noodlot sloeg toe in 6A. 

Een doorsnee Vlaamse klas, die ik zeker uiteindelijk zou vergeten zijn als dat noodlot niet had toegeslagen in die klas.  

Elke stierf.  Elke, een vrolijk uitbundig meisje ,beste vriendin van Ilse.  Samen met Ilse en Ilse’s vrijer Tom, het 

middelpunt van alle aktie in de klas. 

Het gebeurde heel plots.  Eigenaardig ook.  Gewoon in de refter viel ze dood neer.  Zomaar.  Wat was er gebeurd?  

Hoe is zoiets mogelijk?  Vragen die niemand kan beantwoorden.  Onnodige vragen ook.  Belangrijk was dat ik de 

volgende dag les moest geven aan 6A.  Ik hoopte dat Elke’s dood iets teweeg had gebracht bij hen. 
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Scene 2a 

 

Iedereen zit in de klas wat te babbelen (achtergrond), voor de les Godsdienst.  Tom gaat naar Ilse.  Hij gaat bij haar 

zitten. 

 

Tom (Stil) Hoi, Ilse. 

 

Ilse zwijgt, reageert niet. 

 

Tom Nog iets speciaals gedaan gisteren? 

 

Ilse reageert nog steeds niet. 

 

Tom Ik heb geen oog dicht gedaan deze nacht.  … Het is ook zo stom. 

 Gisteren zaten we nog met Elke … Verdomme. 

 

Pauze. 

 

Tom Het is zo …   Gewoon in de refter … 

Ilse Tom, hou erover op. 

Tom Maar het is toch waar.  Het kan toch helemaal niet.  Gewoon  

 in de refter … voor onze neus.  Dat is toch niet normaal. 

Ilse Hou … (zucht)  Het is gebeurd, OK? 

Tom Ja, maar nee.  Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. 

 Het is toch, het is toch niet normaal. 

Ilse Het is gebeurd, hè? 

Tom OK, het gebeurd.  Maar het is toch … Verdomme, Ilse, voor het 

 zelfde geld zou het bij mij of bij jou … 

Ilse Hé!  Laat het, ja?  Nu niet. 

Tom Nu niet?  Wanneer dan wel?  Verdomme, Ilse … 

Ilse Het is zo meteen les en dat is alles wat ik wil weten. 

Tom Les? Hoe kan je je voor die les interesseren?   

Ilse Niets interesseert mij nog!  Niets?! 

Tom Daar kan ik niet bij.  Je kan toch niet doen alsof er niks gebeurd 

 is?  Het was toch jouw vriendin ook! 

Ilse Het was mijn beste vriendin en nu is ze dood.  OK?  Ik wil er  

 niet meer over praten. 

Tom Godver… Ilse.  Ik begrijp jou niet.  Je beste vriendin is dood.  En  

 jij doet net alsof … God, alsof je je klasagenda vergeten bent. 

 Het is gebeurd.  Verdomme, Ilse, hoe kan je zo reageren? 

Ilse Wat wil je dan dat ik zeg?  Ze is dood.  Er valt niks meer te  

 zeggen. 

Tom Vind jij het dan normaal wat er gebeurd is? 

Ilse Nee, het is niet normaal. 

Tom Dat probeer ik juist te zeggen, er klopt iets niet.  Er zit iets fout. 

Ilse Ze is dood, dàt is fout. 

Tom Volgens mij is ze vermoord. 

Ilse Zeg, Tom, zo is het goed.  Hou erover op. 

Tom Ja maar, Ilse, ik heb erover nagedacht en …  

Ilse Zwijg, ik wil er niks meer over horen. 

Tom Ja maar, kijk … volgens mij … 

Ilse Verdomme, zwijg. 

 

Ilse draait haar hoofd weg. 

 

Tom (zucht) Goed.  Goed.  Ik begrijp jou niet. (zucht nog eens) 
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Wellens komt binnen.  Tom gaat terug naar zijn plaats. 

 

Wellens Goede morgen allemaal.  Ik weet dat jullie na de tragische  

 gebeurtenis van gisteren weinig zin zullen hebben om les te  

 volgen.  Dat is begrijpelijk.  Ook ik sta niet te springen om les te  

 geven.  Maar - het klinkt cru om het zo te zeggen - we moeten  

 door.  Waarom, vragen jullie je nu af.  Wat heeft een les, wat  

 heeft een school nog voor zin nadat er zoiets gebeurd is?  Op die  

 vraag kan ik maar één antwoord geven : omdat het leven dat  

 van ons eist. 

 Om dat antwoord te begrijpen, moeten we even terugkeren naar  

 wat in de vorige lessen gezegd is.  We hadden het over de bete- 

 kenis van het leven.  Over het verschil tussen ‘gewoon leven’  

 en ‘bewust, betekenisvol leven’.  We hebben gezien dat de  

 keuze voor het bewuste leven je meer mens maakt. 

 Hoe past de dood nu in dit alles,  Doet de dood geen afbreuk aan  

 een bewust leven?  Nee, beste mensen, helemaal niet.   

 Integendeel.  Dat is iets dat de hedendaagse, rationele en indivi- 

 dualistische mens maar moeilijk kan begrijpen.  Hij ziet zich- 

 zelf namelijk graag als fundament van de werkelijkheid.  Ik als  

 subject ben het belangrijkste.  Er is maar één zekerheid.  Ik  

 besta.  Geen wonder dat de dood de mensen afschrikt.  We vin- 

 den onszelf zo groot, dat het zonde zou zijn om zoiets unieks te  

 doen verdwijnen.  We hebben angst voor de onzekerheid die de  

 dood meebrengt.  Wat gebeurt er met ons nadien? 

 Bijna alle filosofen, van Plato to Heidegger, hebben hierover  

 nagedacht.  En iedereen formuleert andere mogelijkheden.   

 Maar niemand heeft een sluitend antwoord.  Het is nochtans erg  

 eenvoudig.  Het antwoord staat in het zestiende en laatste  

 hoofdstuk van het Marcus evangelie, waar de verrijzenis van  

 Christus wordt beschreven.  Dat verhaal leert ons dat we niet  

 zullen sterven, omdat we bemind worden door God.  Let op,  

 niemand kan dat bewijzen.  Dat moet ook niet.  We kunnen  

 enkel hopen.  Hopen is weigeren te zeggen : dit is het einde. 

 Om dat te kunnen moeten we verzaken.  Verzaken aan de  

 begeerte om onszelf tot elke prijs in leven te houden.  Verzaken  

 aan ons egoïsme.  Verzaken aan ons egocentrisme.  Die uiteinde- 

 lijk verzaking, die hoop maak ons terug tot mensen.  Ze schenkt  

 ons het eeuwige leven.  De angst voor de dood bestaat niet 

 langer.  Of, zoals Felix Timmermans het zo mooi uitdrukte : 

  Met u zijn er geen verten meer 

  en alles is nabij 

  des levens aanvang glinstert weer 

  geen gisteren en geen morgen meer 

  geen tijd meer en geen uren 

  geen grenzen en geen muren 

  en alle angst voorbij 

  verlost van schaduw en van schijn 

  wordt pijn en smart tot vreugd verheven 

  hoe kan het zo eenvoudig zijn 

  hoe kan het leven hemel zijn 

  met u, o kern van alle leven 
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Scene 2b 

 

Tom Zeg, Maaike.  Heb je even tijd? 

Maaike Euh, ja … waarom? 

Tom Euh, In verband met gisteren … Elke. 

Maaike Ja. 

 

even stilte 

 

Tom Wat vind jij ervan. 

Maaike Ik weet het niet.  Het is allemaal zo raar, he? 

Tom Ja. 

Maaike Weet jij wat er precies gebeurd is? 

Tom Nee, ik weet net zoveel als jij. 

Maaike Ik begrijp het eigenlijk niet goed.  Had Elke een ziekte of zo? 

Tom Voor zover ik weet niet.  Ik denk wel dat ze dat tegen mij of 

 Ilse zou gezegd hebben.  Ze was niet ziek.  Als het zoiets  

 was, zouden ze het wel tegen ons gezegd hebben.  Maar ze  

 hebben niks gezegd. 

Maaike Wel raar. 

Tom Ik weet niet wat jij er van denkt, maar … zomaar doodvallen, 

 dat doe je niet.  Ik … Ik heb er eens over nagedacht en … ik 

 denk dat ze vermoord is. 

Maaike Vermoord?  Dat kan toch niet. 

Tom Geef er dan eens een andere uitleg aan. 

Maaike Ik weet het niet, maar …. Een hartinfarct, dat kan toch ook? 

Tom Toch geen hart infarct.  Ze was kerngezond.  Iemand van zeven 

 tien krijgt geen hartinfarct. 

Maaike Of een voedselvergiftiging? 

Tom Eh ..(denkt na)  Maar dan had iedereen het moeten merken. 

Maaike Dat hoeft niet.  Iedereen heeft zijn eigen eten toch.  (bedenkt  

 zich) Hoewel, natuurlijk, dan hadden ze bij Elke thuis iets moe- 

 ten merken.  (denkt even na)  Als ik er over nadenk.  Er zijn  

 twee mogelijkheden.  Ofwel was ze allergisch voor iets.  Ofwel is  

 ze inderdaad vermoord, dan is ze vergiftigd. 

Tom Zie je wel, ze is vermoord.  Allergisch was ze zeker niet. 

Maaike Maar … waarom dan?  Waarom zou iemand Elke willen …? 

Tom Ik weet het niet.  Je hoort vanalles.  Ik weet ook niet alles van 

 wat Elke altijd deed.  En Elke was ook niet iemand die braaf en 

 stil achter haar bureautje haar huiswerk ging maken. 

Maaike Ik begrijp niet wie zoiets zou kunnen doen?   

Tom Maar het moet toch zoiets zijn. 

Maaike Ik kan het moeilijk geloven.  Maar het moet bijna wel. 

Tom Het moet toch zoiets zijn.  Zo’n snelwerkend vergif.  Ze viel plots  

 dood neer.  Da’s toch niet normaal.  Ik vertrouw het voor geen  

 haar. 

Maaike Inderdaad.  Ik zie alleen niet in wie of waarom? 

Tom Waarom weet ik ook niet.  Voor mijn part kan iedereen het zijn. 

Maaike Wat zegt Ilse ervan? 

 

Tom zucht 

 

Maaike Ilse kende Elke het beste. 

Tom Ilse wil niet over Elke praten.  Ik weet het niet, ze reageert  

 … raar.  Zo van ‘het is gebeurd en we kunnen er toch niks aan 

 doen’. 
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Maaike Het was haar beste vriendin ook.  Ze zal het er moeilijk mee  

 hebben. 

Tom Moeilijk?  Moeilijk?  Zo ken ik ze toch niet.  Je wil toch weten 

 wat er gebeurd is.  Niemand schijnt er zich druk om te maken.   

 Iedereen zit hier maar als er niks gebeurd is.  Dat is toch niet  

 normaal.  Ik kan dat niet zomaar aanvaarden.  Ik weet het niet  

Maaike Je hebt gelijk, Tom. 

Tom Volgens mij is ze vermoord. 

 

Meyers komt binnen. 

 

Meyers (boos)  

  Ik wil geen pijn doen. 

  U niet en mezelf niet. 

  Vraag me nu niets meer. 

  Het heeft geen zin; 

 Oedipos van Sophocles, eerste epeisodion.  Theiresias probeert  

 de waarheid voor Oedipos verborgen te houden.  In het  

 derde epeisodion probeert Iokaste op haar beurt Oedipos te  

 behoeden voor het noodlot. 

  Het is niet belangrijk 

  over wie hijspreekt. 

  Laat u niet verontrusten. 

  Denk niet na over wat hij zegt. 

  Het heeft geen zin. 

  Zoek niet meer Oedipos 

  Zoek niet verder meer. 

  Ik vraag het u 

  Geloof mij. 

  Aa Oedipos 

  Mocht gij toch nooit vernemen 

  wie gij zijt. 

 (legt haar boek neer)  Uit het leven gegrepen.  (rustiger)  Kijk  

 mensen, wat ik wil zeggen is dit.  Oedipos gaat zijn noodlot te 

 gemoet en hij weet het niet.  Hij is blind voor wat er gaat ge 

 beuren.  En de mensen rondom hem?  Wel, die voelen zich goed  

 bij wat ze zijn.  Ze willen Oedipus niet helpen in zijn zoektocht  

 omdat ze aanvoelen dat er iets ergs gaat gebeuren 

 Wat er met Elke gebeurt is, is … is erg.  Maar ga er niet voor op  

 de vlucht.  Probeer het niet van je af te schuiven.  Probeer niet  

 te doen alsof er niets aan de hand is.  Dat is moeilijk en hard.  Ik  

 weet het maar reageren zoals Iokaste of Theiresias heeft ook  

 geen zin.  Probeer te zijn zoals Oedipus : ga op zoek.  Tracht te  

 begrijpen en te verwerken.  Misschien, heel misschien, leer je er  

 iets uit of word je er sterker door.  En dat is in ieder geval beter  

 dan je hoofd in de grond te steken, wat daar wordt niemand  

 beter van. 

 En Sophocles had dat heel goed gezien.  Het is daarom ook dat  

 wij zoiets behandelen in de les.  Niet alleen om de structuur  

 ervan te ontleden.  Nee, er zit een boodschap in dit toneel.  Ze  

 staat tussen de regels te lezen.  Lees ze dan ook mensen.  Dan  

 hebben deze lessen toch een beetje zin.  Sophocles laat het  

 iemand zeggen in het laatste deel van het toneel 

 De pijnlijkste ramp 

 is de ramp die men zichzelf aandoet. 
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Scene 2c 

 

(gedurende heel deze scene is Ilse verontwaardigd en zeker van haar zaak.) 

 

Meyers stapt de klas buiten.  Iedereen stopt z’n boeken weg.  Een aantal mensen willen al vertrekken.  Maaike roept 

hen terug. 

 

Maaike Ann, kan je nog even blijven?  En de rest van de klas, komen  

 jullie ook eens even. 

 

De klas verzamelt rond Maaike. 

 

Veerle Wat is er? 

Maaike Je kan het wel raden waar ik het over wil hebben.  Jullie vinden 

 het misschien vervelend om erover te praten.  Maar ik denk dat 

 het toch belangrijk is dat we even over Elke praten.  Meyers  

 het zo juist ook nog gezegd.  We moeten er niet mee blijven 

 zitten. (Ilse zucht.)  Er is trouwens meer.  Tom en ik hebben het  

 er zojuist even over gehad … eh … We hebben het allemaal zien 

 gebeuren.  Jullie zullen er ook wel over nagedacht hebben.  Ik  

 en Tom hebben serieuze twijfels over wat er is gebeurd.  Ik  

 weet niet of iemand van jullie er meer over weet. 

Veerle We zaten er wel bij maar … Het gebeurde zo ineens. 

Ilse Wat zitten jullie daar nu zo over te doen?  Het is gebeurd.  Ik 

 heb het ook gezien.  Ik kon er ook niets aan doen. 

Maaike (tegen Ilse) Dat zeg ik niet, Ilse.  Luister, ik heb het er met Tom  

 over gehad. (tegen heel de klas) Elke was niet ziek.  Daar ben ik  

 bijna zeker van.  Elke zou dat wel gezegd hebben.  Wij vrezen …  

 wij vermoeden dat er … iets ergers gebeurd is. 

Ann Hoe iets ergers?  Wat bedoel je met iets ergers. 

Tom We denken dat ze (haalt diep adem)  vermoord is. 

Veerle Vermoord? 

Ilse Wat een onzin.  Dat begrijp ik niet.  Dat jullie zoiets denken 

Tom Denk er zelf eens goed over na. 

Ilse Och, vermoord. 

Ann Dat kan toch niet. 

Greet Dat kan toch aan vanalles liggen. 

Maaike Misschien.  Maar … Als je er logisch over nadenkt … volgens  

 ons zou het wel eens kunnen dat Elke vergiftigd is. 

Wout Vergiftigd? 

Ann Vergiftigd?  Kom, jongens? 

Ilse Waar zijn jullie mee bezig? 

Greet Het lijkt mij ook vergezocht om te denken dat er iemand Elke 

 zou willen vergiftigen. 

Ann Toch niet op onze school zeker? 

Tom Dat heeft er niks mee te maken.  Hoe kan je zoiets anders  

 verklaren?  Je hebt het toch zelf ook gezien?  Het kan toch niet 

 dat je zomaar ineens … 

Maaike Luister, wij weten het ook niet zeker.  Maar, we denken het. 

 Als je zo jong bent, sterf je zò normaal niet. 

Erik Waarom juist vergiftigd.  Dat kan toch vanalles zijn.  Ik weet 

 het niet.  Het kan toch ook een hartaanval geweest zijn of zo. 

Tom Erik, denk eens vijf seconden na.  Dat kan toch niet.  Ze was  

 kerngezond. 
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Maaike Als het een natuurlijke oorzaak was dan begrijp ik niet waarom  

 ze tegen ons niets vertellen.  Er wordt tegen niemand iets ge- 

 zegd. 

Ilse Dat is toch normaal.  Wat moeten ze zeggen?  Ze weten het  

 gewoon zelf nog niet.  Ik begrijp jullie niet.  Wat jullie hier alle- 

 maal zeggen is zever.  Ze vertellen nooit iets tegen ons.  Zeker 

 als het over zulke zaken gaat.  Waarom zouden ze dat nu doen? 

 Die directeur  wil altijd doen alsof er op zijn school niets  

 gebeurd.  Vermoord?  Dat is toch te gek om los te lopen.  Daar  

 kan ik absoluut niet bij.  Elke is nog geen 24 uur geleden … en  

 dan beginnen jullie zo over … over moord en (zucht)  Sorry,  

 daar kan ik niet mee om.  Dat vind ik gezever. 

Maaike Maar Ilse, bekijk het eens objectief. 

Ilse Objectief?  Ik weet niet wat er gebeurd is en jullie ook niet.   

 Jullie zitten hier wat te zeveren, terwijl jullie er niks van weten.   

 Zolang je er niks van weet, moet je er over zwijgen. 

 

(De volgende discussie richten Tom en Ilse zich naar elkaar.) 

 

Tom Over zoiets zwijg je toch niet.  Elke is vermoord. 

Ilse Je kan er toch niks aan doen.  Er valt niks meer …  Sorry, als  

 jullie er zo graag over babbelen, mij niet gelaten; je doet maar. 

 Ik ben hier weg. 

Tom Elke was toch jouw vriendin ook? 

Ilse Ja, het was zeker mijn vriendin, maar dat betekent niet dat ik 

 daar zo over ga roddelen als ze pas dood is! 

Tom (hevig) We zijn hier niet aan het roddelen!  

Ilse Bekijk het maar. 

 

Ilse vertrekt. 

 

Tom (roept.  verwijtend) ILSE!  (kwaad) ILSE! 

 

Tom loopt Ilse achterna maar blijft in de deuropening.  Iedereen kijkt hem aan.  Hij zucht en komt terug naar het 

groepje. 

 

Tom (zucht) Verdomme. 

Greet Zal ik haar terug gaan halen. 

Maaike Nee, laat haar maar. 

Greet Ze is zo kortaf vandaag. 

Tom Ik weet ook niet wat ermee is. 

Greet Ze gedraagt zich zo raar 

Maaike Laat haar maar. 

Veerle (stil) Zeg, denken jullie echt dat Elke vermoord is? 

Ann Ik begrijp dat niet.  Waarom zou iemand dat doen? 

Maaike Dat weten wij ook niet. 

Wout Wie zou zoiets dan doen? 

Maaike Geen idee.  Ik vind wel dat wij … 

Veerle Zeg, dat is waar ook, over vergif gesproken, zou het niet kunnen 

 dat het die cyaankali was.  Bal had gezegd dat dat heel snel 

 werkte. 

Maaike Dat zou misschien kunnen. 

Erik Zou den Bal er iets mee te maken hebben dan? 

Maaike Geen overhaaste conclusies. 

Ann Den Bal toch niet.  Omdat die het toevallig over cyaankali had. 

Erik Ik weet het niet. 
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Tom Ja maar, den Bal, ik weet niet of dat jullie ook al opgevallen  

 is, maar hij zit altijd in de les te vitten op Elke en Ilse, vooral  

 op Elke.  En den Bal is wel een speciale. 

Maaike Den Bal is wel een speciale, maar daarom gaat hij nog geen 

 moord plegen.  we moeten niet overdrijven. 

Greet Ik weet het niet.  Ik voel mij ook nooit op m’n gemak bij die 

 kerel. 

Wout Kom, eh …, ik zie den Bal Elke nog niet vermoorden. 

Veerle Zouden die leraars er dan niet meer van weten? 

Tom Ik denk het niet.  Dan zouden ze wel iets verteld hebben  

Veerle Zouden we het aan Meyers eens vragen.  Die heeft toch gezegd  

 dat we altijd langs mochten komen om te praten. 

Maaike Ik weet het niet.  Ik stel voor dat we dit binnen onze klas  

 houden. 

Wout Ja, ik denk dat dat het beste is. 
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Scene 2 monoloog van Tom 

 

(TOM) 

‘Tom,’ zei Ilse ooit, ‘zoals ik je ken, kent niemand jou.’  Ze had gelijk.  Ik wou dat ze nu hier was.  Alleen bij haar 

voel ik me echt goed.  Bij haar kan ik mezelf zijn.  Bij haar hoef ik mezelf niet groot te houden.  Ik wou dat ik nu een 

beetje in stilte kon huilen op haar schouder.  Maar ik kan niet huilen. 

Nog niet.  Dat komt wel.  God, Ilse, hoe lang kennen wij elkaar al?  Zeven, acht jaar?  Gek hè?  Alsof we voor elkaar 

geboren waren.   

Waarom Ilse?  Hey, Ilse, waarom jij?  Met wie moet ik nu uitgaan?  Met wie moet ik nu plezier maken?  Bij wie moet 

ik straks gaan uit huilen? 
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Scene 3a 

 

Wellens staat voor de klas. 

 

Wellens Goedemorgen, allemaal.  Een beetje stilte graag … Dank U.   

 Om te beginnen zou ik graag een fragmentje voor lezen uit het  

 boek prediker. 

  Alles heeft zijn tijd 

  Er is een tijd 

  voor elke aangelegenheid onder de hemel 

  een tijd om te moorden en 

  een tijd om te verplegen 

  een tijd om te slopen en 

  een tijd om op te bouwen 

  een tijd om te baren en 

  een tijd om te sterven 

  een tijd om te planten en 

  een tijd om de planten uit te rukken en 

 Beste mensen, dit is een harde tekst.  Vooral op dit moment, nu  

 Elke en Ilse zo plots van ons zijn heengegaan.  Maar het is ook  

 een mooie tekst.  Mooi in het opzicht dat hij precies weergeeft  

 waar alles om draait in ons leven.  We zijn maar (!) mensen.   

 We zijn eindig.  We zijn stof en zullen tot stof wederkeren. 

 Waarom willen we dat niet inzien?  De boodschap is zo eenvou- 

 dig, zo simpel!  Waarom dat halsstarrig vastklampen aan dat  

 leven?  Waarom kunnen we niet leven met de dood? 

 De reden ligt voor de hand.  Ik heb het vorige les al aange- 

 haald.  We zijn mensen zonder hoop.  We slagen er niet in om  

 afstand te doen van ons ‘ik’, om ons volledig en zonder voor 

 waarden toe te vertrouwen aan God, de Vader.  En dan maar  

 klagen : God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? (psalm  

 22) 

 Kijk om u heen mensen.  Ik verkoop hier geen loze praatjes.   

 Vandaag nog kunnen jullie de waarheid van mij woorden toet- 

 sen.  Elke en Ilse zijn gestorven.  God heeft hen geroepen.  En  

 iedereen grijpt naar de haren en weeklaagt.  Waarom moeten ze  

 ons verlaten? Wat hebben ze misdaan? 

 Wel, aan die mensen wil ik dit zeggen : Jullie hebben niet begre- 

 pen wat er met Ilse en Elke gebeurd is.  Jullie durven vragen  

 te stellen over zaken waar jullie niets van afweten.  Zaken waar  

 jullie niet van af mogen weten.  Aanvaardt dat.  Denk eraan dat  

 zonder Maria, die zei, ‘Ik begrijp het niet, ik kan er niet bij,  

 maar uw wil geschiede,’ er geen sprake was van Jezus. 

 Wees niet schijnheilig, gedraag u niet als een witgekalkt graf.   

 Maar vertrouw u toe, net als Ilse en Elke gedaan hebben, aan  

 God.  Zeg niet dat je onschuldig bent, want diep in je hart weet  

 je dat ook jij schuld hebt aan wat er gebeurd is.  Ilse en Elke  

 hebben de boodschap begrepen en zich onderworpen aan Gods  

 wetten.  En zij dragen er nu de vruchten van : alle twijfels zijn  

 weg, alle fouten uitgewist, alle angst is voorbij.  Er is een einde  

 gekomen aan hun vluchten 

  een tijd om te baren en 

  een tijd om te sterven 
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Scene 3b 

 

De klas zit bijeen.  Iedereen weet dat er nu gaat gesproken worden over Ilse.  Iedereen verwacht dat Maaike iets zegt 

nu.   

 

Wout Wat doen we nu, Maaike? 

Veerle Nu is het wel duidelijk dat het moord is. 

Greet Ja, dat moet wel. 

 

Maaike draait zich naar Tom. 

 

Maaike Alles OK met jou, Tom? 

Tom (knikt gelaten.)  Het gaat wel.  Ik wil weten wat er gebeurd is.   

 Ik wil weten wie het gedaan heeft.(Zucht) 

Greet Ja, wie heeft het gedaan. 

Wout En waarom. 

Maaike Het zal niet makkelijk zijn om uit te vinden waarom Elke en Ilse  

 vermoord zijn.  Ik zie geen duidelijke redenen waarom iemand  

 hen zou willen vermoorden.  Als ze al door dezelfde kerel zijn  

 vermoord. 

Veerle Of dezelfde vrouw. 

Maaike Of dezelfde vrouw.  Tom, jij kende Ilse en Elke het beste.  Heb jij  

 enig idee waarom iemand hen zou willen vermoorden? 

Tom Nee. 

Maaike Er moet toch een reden zijn. 

Wout Misschien niet.  Misschien is het een psychopaat. 

Ann Een psychopaat? 

Maaike Het zou kunnen.  Maar dan vrees ik het ergste. 

Greet Dan zijn wij de volgende, dus. 

Maaike Dat zou kunnen. 

Greet (luid.)  Leuk!  Heel leuk.  Ik heb nog twee dagen. 

Maaike Greet, blijf kalm, alsjeblief. 

Greet Kalm, Er loopt hier een moordenaar rond, en ik moet kalm 

 blijven. 

Wout Greet, zo komen we niets verder. 

Greet Jij hebt makkelijk praten.  Jij bent een jongen. 

Maaike Kom, Greet, als we niet kalm blijven, lossen we niets op. 

Greet (rustiger)  Maar het is toch waar. 

Tom We weten niet eens zeker dat het een seriemoordenaar is. 

Ann Ik vind dat Greet gelijk heeft. 

Maaike Greet heeft zeker gelijk.  Maar als we nu gaan paniekeren, stel  

 dat het een seriemoordenaar is,  geven we hem alleen maar de  

 kans. 

 

Greet zucht. 

 

Maaike OK.  Wie kan het dan gedaan hebben?  Ten eerste kan het  

 iemand van buiten de school zijn.  Ik weet niet of het jullie ook  

 is opgevallen.  Maar ik heb bij het leraarslokaal gisteren een on 

 bekende gezien.  Ik denk dat die van de politie was.   

Ann Ik heb die man ook gezien.  Zo een rare kerel, met een baard. 

Greet Een jonge kerel nog, hè? 

Maaike Ja. 

Greet Die heb ik ook gezien. 
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Maaike Hij stond te praten met de directeur toen ik hem zag.  Nu  

 verdenk ik de directeur  ook wel van alles wat ik me kan  

 indenken, maar ik vermoed toch dat hij van de politie was. 

Veerle Ik zou toch maar oppassen voor die kerel. 

Maaike Dat in ieder geval.  We moeten sowieso oppassen.  Maar even  

 terug naar de mogelijk daders.  Tenzij het die kerel is, denk ik  

 niet dat het iemand van buiten de school is.  Je kan niet zomaar  

 ongemerkt als buitenstaander een klas binnen stappen, zelfs  

 niet tijdens de speeltijd. 

Wout Daar ben ik nog niet zo zeker van. 

Maaike Luister.  Wie het ook gedaan heeft, die moet precies geweten  

 hebben waar onze boekentassen stonden. 

Ann Waarom, hij heeft misschien gewoon twee boekentassen  

 uitgekozen. 

Maaike Dat geloof ik niet.  Het zou al heel toevallig zijn dat hij twee  

 meisjes uit onze klas treft dan.  Waar zaten wij gisteren tijdens 

 de voormiddag speeltijd? 

Ann Lokaal 32. 

Veerle En eergisteren lokaal 16. 

Maaike Kijk eens hoever die uit elkaar liggen.  Het zou wel heel  

 toevallig zijn als hij juist twee keer onze klas treft.  Ik denk dat  

 hij wel degelijk onze klas wou hebben.  Meer nog volgens mij  

 wou hij precies Ilse en Elke hebben.  Twee meisjes in één klas,  

 de twee beste vriendinnen.  Dat is geen toeval meer.  Het moet  

 dus iemand geweest zijn die Elke en Ilse kende en die zelfs wist  

 waar wij zouden zitten. 

Wout Leraars dus. 

Maaike Dat zou kunnen. 

Erik Volgens mij zit den Bal er voor iets tussen. 

Greet Dat denk ik ook. 

Ann Die is wel begonnen over die cyaankali. 

Greet En hij legde er sterk de nadruk op. 

Veerle Zoiets gaat hij toch niet doen als hij hen zou vermoorden. 

Ann Misschien juist wel. 

Erik Dat doen ze in de film ook altijd. 

Veerle Verdomme, Erik, dit is geen film! 

Erik Sorry!  Ik mag hier ook nooit iets zeggen of iedereen zit op mijn  

 kap. 

Greet Den Bal was wel altijd bezig tegen Ilse en Elke.  En als hij iets  

 vraagt is het altijd aan de meisjes. 

Ann Dat is waar. 

Greet Ik vertrouw hem voor geen haar. 

Wout Ik zie nog niet in waarom den Bal hen zou vermoorden.  Hij is 

 wel altijd met de meisjes bezig, maar … zo ken ik er nog.  Bij die   

 van latijn hebben de meisjes ook een streepje voor.  Ik denk  

 eerder aan Wellens. 

Veerle Ja, zoals hij daarstraks in de les bezig was. 

Wout Die jongen die heeft iets eigenaardigs.  Ik weet niet wat maar … 

Maaike Ja.  Zoals hij het over Elke en Ilse had.  En over dood in het  

 algemeen.  Die is geobsedeerd door dood. 

Greet Ik kan nooit volgen waar hij het over heeft. 

Maaike Den Bal, ik weet niet wat ik daarover moet denken, maar die 

 houdt het tenminste op chemie.  Wellens, die raakt niet  

 uitgepraat over dood.  Maar er zijn nog andere leraren. 

Ann Van Snel.  Die is ook zeer verdacht. 
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Veerle Waarom? Jij hebt daar misschien problemen mee.  Maar dat ligt  

 aan jezelf. 

Ann Jij ben het kelleke van van Snel.  Jij mag daar alles van. 

Veerle Ik? 

Ann Ja, jij! 

Tom Daar gaat het hier niet over.  Van Snel is verdacht.  Blauwgom  

 ook. 

Greet Ja, dat is waar. 

Ann Alhoewel, Blauwgom?  Twee moorden?  Poeh . 

Maaike Ja, zo komen we er niet.  Iedereen is verdacht. 

Greet Maar Bal het meest. 

Erik Ja, want die kent alles van cyaankali. 

Wout Het zoals Bal het heeft gezegd.  ‘Wie kent cyaankali niet?’  Kijk 

 eens een detective-film en je weet hoe het werkt. 

Ann Maar je moet er nog altijd aan zien te geraken. 

Maaike Volgens mij staat dat hier in het chemie lokaal. 

Veerle Daar kan toch niet iedereen zomaar binnen? 

Wout Als je wil wel.  Dat weet je zelf ook wel.  De Jef laat altijd de  

 deur open.  Hij is altijd vlugger weg dan zijn klas. 

 

Iedereen kijkt Wout verbaasd/beschuldigend aan.  Wout  merkt het. 

 

Wout (verdedigend, kwaad)  Hé, dat weten jullie toch ook, verdomme! 

Ann Wij waren dat al vergeten. 

Wout (Vliegt uit, staat op)  Ja, ik zal Ilse en Elke vermoorden zeker!   

 Denk jij dat ook, Veerle?  Jij ook? 

Veerle Nee, natuurlijk niet.  Niemand denkt dat, Wout. 

Wout Nee?  Zij anders wel (kijkt naar Ann). 

Ann Je begint er zelf over. 

Wout Dat jullie dat niet weten.  Iedereen weet dat de Jef de deur  

 altijd open laat. (gaat terug zitten, mompelt :) Verdomme, trut. 

Maaike Wout! 

Wout Sorry, hoor.  Maar ik kan er niet mee om als ze mij beschul- 

 digen van iets dat ik niet gedaan heb. 

Maaike Niemand beschuldigt jou. 

 

Ann en Wout kijken elkaar kwaad aan.  Wout zucht. 

 

Maaike We weten allemaal, en heel de school weet dat, dat de Jef altijd  

 onmiddellijk na zijn les weg is om zijn koffie te gaan drinken, en  

 dat hij dan de deur open laat.  Dus iedereen kan aan al die  

 chemische spullen. 

Greet Iedereen kan het dus gedaan hebben?  Zo zijn we nog niets 

 verder. 

Maaike Nee luister, we gaan er dus van uit dat er vergif, waarschijnlijk 

 cyaankali, tussen de boterhammen zat. 

 

Tom knikt en verzinkt dan in verpeinzing.  Maaike gaat door. 

 

Maaike Wanneer kan iemand dat tussen je boterham doen.  Smorgens  

 maakt je moeder die klaar, en die zal het niet gedaan hebben.   

 Daarna zitten ze in je boekentas.  Wanneer is je boekentas onbe- 

 waakt?  Alleen tijdens de speeltijd.  En dan nog alleen de voor- 

 middagspeeltijd.  Want het was smiddags al gebeurd.  Iedereen  

 nog akkoord? 

Erik Ja. 
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Tom (afwezig mompelend)  Boterhammen. 

 

Van hier af is Tom mentaal afwezig. 

 

Maaike Hoogstwaarschijnlijk was het dus ofwel een leraar … ofwel een  

 leerling. 

Veerle Denk je echt dat een leerling het zou kunnen gedaan hebben? 

Maaike Ik denk niet dat het iemand van onze klas was, maar misschien 

 van een andere klas. 

Ann Waarom niet van onze klas? 

Maaike We hebben elkaar allemaal samen zien buiten gaan.  En tijdens  

 de speeltijd zijn we altijd in groepjes bij elkaar gebleven. 

Ann Wie zegt dat het tijdens de speeltijd is gebeurd?  Tijdens een  

 leswisseling let er ook nooit iemand op wat er allemaal gebeurd. 

Maaike Je moet al verdomd handig zijn om twee keer tijdens een  

 leswisseling, zonder dat iemand het merkt, vergif tussen  

 iemand zijn boterhammen te strooien. 

Ann Wie weet is er iemand zo handig.  Ik let daar niet op.  Ja, voor- 

 taan wel.  Ik kijk wel uit.  Ik vertrouw niemand meer. 

Maaike Maar onze klas toch wel?  Als we elkaar niet meer kunnen ver- 

 trouwen … 

Ann Waarom zou ik onze klas meer vertrouwen dan een andere  

 klas?  Zo goed ken ik hier iedereen ook niet. 

Maaike Denk jij echt dat iemand van ons Ilse en Elke zou vermoorden? 

Ann Wie weet. 

Maaike Wie van ons zou zoiets kunnen doen? 

Ann Weet ik veel!  Misschien Erik wel.  Weet ik veel! 

Erik (roept)  Ik heb niet gedaan!  (slaat met de vuist op de bank)  Ik 

 heb het niet gedaan! 

Ann (Verdedigend)  Dat zeg ik ook niet.  Ik weet niet wie het gedaan 

 heeft.  Voor mijn part heeft Maaike het gedaan of Wout, het  

 kan mij niet schelen.  Ik wil niemand beschuldigen.  Ik wil al- 

 leen maar zeggen dat iedereen het kan gedaan hebben.   

 Iedereen had de kans. 

Wout Dus jij kan het ook gedaan hebben. 

Ann Ja.  OK?  Ik kan het ook gedaan hebben.  Ik wil alleen maar  

 zeggen dat we niemand blindelings mogen vertrouwen. 

Greet Ann heeft gelijk, Maaike.  Iedereen kan het gedaan hebben. 

Veerle Denken jullie nu echt dat iemand van onze klas het gedaan  

 heeft? 

Ann Nee, dat denk ik niet.  Maar we kunnen het toch niet uitsluiten? 

Maaike OK, we sluiten het niet uit.  Maar ik vertrouw iedereen hier. 

Ann Ik niet.  Ik vertrouw niemand. 

Greet Sorry, als het hard aankomt, maar op het ogenblik vertrouw ik 

 ook niemand, zeker de jongens niet. 

Wout Dat wordt nog gezellig in de klas. 

Maaike Dat vind ik ook.  Zo kunnen we toch niet verder. 

Greet Ik laat zelfs mijn moeder mijn boterhammen niet meer maken. 

Wout Ik denk persoonlijk ook dat jou moeder het gedaan heeft. 

Greet (geraakt)   Ha, ha. 

Maaike Nee, ernstig blijven.  Misschien hebben jullie wel gelijk.  Louter  

 objectief bekeken kunnen we niemand vertrouwen.  Dus ook  

 elkaar niet.  Maar dat betekent niet dat we elkaar direct moeten  

 wantrouwen.  Ik bedoel, we moeten ook niet iedereen in het  

 wilde weg gaan verdenken.  We moeten gewoon voorzichtig zijn. 

Ann Iedereen in de gaten houden dus. 
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Erik (plots)  Hey, ik hoor Meyers aankomen. 

 

Meyers komt binnen.  Iedereen gaat op zijn plaats zitten. 

 

Meyers Jongens, meisjes, vooraleer we starten met de les zou ik eerst  

 willen zeggen hoe erg ik het vind wat er gebeurd is met Ilse en  

 Elke.  Heel spijtig ook.  Maar als je problemen hebt met dit alles,  

 mag ik je dan vragen dat je er niet mee blijft zitten.  Bespreek  

 het met mensen in de klas.  Als je liever praat met mij of zo, dat  

 kan ook.  Geef maar een seintje.  Of ga naar andere mensen.  die  

 je vertrouwt.  Maar blijf er niet bij zitten. 

 

Veerle  knipt met de vingers 

 

Veerle Maar mevrouw, hoe kunnen we iemand vertrouwen?  Er zijn  

 twee moorden gepleegd en de verdachte moet iemand zijn uit  

 onze naaste omgeving.  Wie kan je nog vertrouwen? 

Meyers Niet zo snel.  Hoe kom je erbij dat het moorden zijn. 

Veerle Dat is toch duidelijk. Het is twee keer op juist dezelfde manier 

 gebeurd.  Wie gelooft dat zoiets toeval is moet wel erg naïef zijn. 

Meyers Ik weet het niet … 

Erik En als je dan nog weet dat ze vergiftigd zijn!  Je kunt niemand 

 meer vertrouwen. 

Ann (verwijtend)  Erik! 

Erik Het is toch waar zeker.  Als je zelfs je boterhammen niet meer  

 kunt opeten. 

Meyers Hoe komen jullie er in hemelsnaam toe om te denken dat Ilse  

 en Elke vergiftigd zijn? 

Maaike Ze zijn allebei gestorven tijdens het eten, na het opeten van hun 

 boterhammen. 

Greet Dan moet het wel cyaankali geweest zijn.  Dat kan niet anders.   

 Anders val je niet zomaar niet dood, na het nemen van één hap. 

Erik Vertrouw de leraars dan nog maar eens. 

Meyers Denken jullie dat één van de collega’s het gedaan heeft? Kunnen  

 jullie zoiets dat bewijzen? 

Maaike We hebben wel geen harde bewijzen, maar toch sterke vermoe- 

 dens.  Het moet op school gebeurd zijn en de eerste verdachten  

 zijn dan toch de leraars. 

Meyers Nu moet je ook niet te hard van stapel lopen.  Als het al in deze  

 school gebeurd zou zijn, waarom zijn wij dan de eerste ver 

 dachten?  Kijk, ik kan er in komen dat jullie ongerust zijn door  

 alles, maar daarom moeten jullie nog niet het wilde weg mensen  

 gaan beschuldigen.  Ik bedoel, waar is het motief?  Dan kunnen  

 jullie evengoed elkaar beschuldigen.  Jullie stonden immers veel  

 dichter bij Ilse en Elke. 

Greet Ja, dat is waar.  Eén van ons zal het uiteindelijk nog gedaan heb 

 ben.  Mooie vrienden heb ik. 

Wout Och Greet, stel je toch niet zo aan. 

Greet Jij moet niet veel zeggen jij. 

Erik De hardste roeper is de poeper. 

Greet Wat wil je daarmee zeggen? 

Meyers Maar mensen toch, rustig.  Wees niet zo paranoide.  Wie zegt dat  

 het inderdaad een moord was?  Dat weet je toch niet zeker? 

(door elkaar) 

Erik Ik weet het wel! 

Wout Het is toch duidelijk. 
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Maaike We hebben dat niet zomaar uitgedacht. 

Meyers OK, OK, ik zie dat jullie er mee bezig zijn geweest.  Goed dan zul- 

 len we er ook wat dieper op ingaan.  De les kan wel wachten.   

 Laten we eerst bij het begin beginnen.  Erik, jij zij daarstraks  

 dat Ilse en Elke vergiftigd zijn, geloof ik.  Heb je daar een reden  

 voor? 

 

muzikaal intermezzo. 
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Scene 3c 

 

De speeltijd is net gedaan en iedereen komt de klas binnen, behalve Veerle. 

 

Ann Je kan zeggen wat je wil maar die argumentatie van Meyers  

 klopt toch niet helemaal. 

Wout Die moet zichzelf natuurlijk verdedigen  Die kan natuurlijk ook  

 niet zeggen dat Bal het gedaan heeft. 

Greet Ja, Ze kan natuurlijk geen collega’s gaan beschuldigen. 

Wout Het is natuurlijk het makkelijkste om te zeggen dat het iemand 

 van buiten de school was. 

Maaike Het kan natuurlijk altijd.  En op het eerste zicht is dat natuurlijk 

 het meest logische.  Maar als je er verder over nadenkt … Denk 

 jij … (kijkt rond)  … He, waar is Tom? 

Erik Ik heb die daarstraks naar boven zien lopen.  Ik denk dat hij 

 naar de prefect is. 

Maaike Misschien om te vragen of hij naar huis mag. 

Greet Ik vind het wel erg voor Tom. 

Ann Ja, hij vree al lang met Ilse. 

Wout (plots angstig)  Waar is Veerle?  Heeft er iemand Veerle gezien? 

Greet Die moest nog naar de WC. 

 

Op dat moment komt Veerle de klas binnen gestormd.  Ze is opgewonden, geschrokken.   

 

Veerle Tom … (hijgt uit) 

 

De klas komt rond Veerle staan. 

 

Wout Wat is er? 

Veerle Tom ligt aan de trap. 

Maaike Wat is er gebeurd? 

Veerle Tom is van de trap gevallen. 

Erik (roept.)  TOM! 

 

Erik loopt de klas uit.   

 

Wout Erik! 

Maaike Veerle, wat is er precies gebeurd? 

Greet Wat is er met Tom? 

Veerle (hoofdschuddend)   Ik weet het niet. … 

Greet Waar is Tom. 

Veerle Tom ligt aan de trap.  Er staan een hoop mensen rond.   

Wout Waar? 

Veerle Aan de trap, aan de grote trap.  (Begint te huilen)  Ik denk … 

 ik denk hij dood is. 

 

Greet Shit! 

 

Wout troost Veerle.  Maaike zucht.  Ann rent naar buiten.  Greet kijkt Veerle, Wout en Maaike aan. 

 

Maaike Veerle?  Alles OK. 

 

Veerle schudt stil haar hoofd. 

 

Greet Wat doen we nu, Maaike? 
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Maaike zucht.  Zij klopt Veerle op de schouders en knikt naar Wout. 

 

Maaike Ik moet gaan zien. 

 

Wout knikt.  Maaike gaat naar buiten.  Greet slikt en volgt Maaike. 
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Scene 3 monoloog van Maaike 

 

(MAAIKE) 

Tom is dood.  Hij lag dood aan de trap.  Nek gebroken.  Het vreemde is dat hij een flesje cyaankali in z’n hand had.  

Het was halfgevuld.  Het is moeilijk om nu nog vast te stellen wat er precies gebeurd is.  Officieel is hij gevallen 

natuurlijk.  Maar hij zou net zo goed kunnen geduwd zijn.  Er wordt gezegd dat Bal in de buurt was toen het gebeurde.  

Greet is er van overtuigd dat Bal het gedaan heeft.   

Er is politie geweest.  Die kerel met zijn baard.  Natuurlijk krijgen wij weer niets te weten.  Iedereen zwijgt angstvallig.  

Intussen gaat het gerucht dat het allemaal moorden zijn, door heel de school.  Heel de school is in opschudding.  De 

wildste verhalen doen de ronde.  Bal zou Elke en Ilse …  De druk op onze klas wordt steeds groter.  Iedereen stelt ons 

vragen over wat er is gebeurd.  En iedereen is verdacht.  De leraren, de leerlingen, studiemeesters vooral.  Onze klas 

ligt uiteen.  De twijfel en de spanning zijn te groot.  Ik heb nog geprobeerd om het te bespreken.  Het lukte niet meer.  

Ann zegt dat we er niets mee oplossen, dat Tom’s dood een duidelijk bewijs is dat we toch niet genoeg opletten.  

Niemand wist waar Tom zat toen het gebeurde, niemand wist waar Veerle zat.  Ik heb nog even gepraat met Wout en 

Veerle.  Wout vroeg zich af waarom Tom gisteren in ons gesprek plots stil viel.  Het feit dat Tom die cyaankali bij 

zich had, heeft me ook doen twijfelen.  Wist hij er misschien meer van?  Was die cyaankali bewijsmateriaal?  Of is het 

misschien bewijs tegen Tom?  Ik kan niet aannemen dat Tom het gedaan heeft.  No way!  Maar wat deed hij dan met 

die cyaankali.  Wou hij iets bewijzen.  Verdomme, het is zo stom dat hij niet meer tot bij ons is geraakt.  Ik ben er 

zeker van dat hij ons iets wou vertellen.  Het is zo stom. 

Verdomme, wie kan het gedaan hebben.  Er loopt een moordenaar rond op onze school, en ik kan maar niet vinden 

wie.  Wat doet politie eraan?  Wat weten zij?  Ik vind het zo frustrerend.  Het is alsof niemand er iets aan doet.  En 

toch kan het zo niet verder.  Zo kan je toch geen lessen volgen.  De sfeer ligt ver onder het nulpunt.  Elke leraar die we 

krijgen is verdacht.  Iedereen houdt iedereen in de gaten.  Dit wordt een lange dag.  Deze middag heeft er niemand 

gegeten.  We konden niet.  We durfden niet.  Straks nog scheikunde, Frans en Nederlands.  In een klas waar niks wordt 

gezegd, alleen nog gekeken.  Greet staat op instorten.  Ann en Erik spreken gewoon niet.  Wout houdt zich sterk voor 

Veerle.  Ik hou dit ook niet lang vol.  Maar ik moet.  Dit kan zo niet verder.  We moeten een oplossing vinden.  En 

vlug.  Wat zeg ik?  Heel vlug, voor er nog een dode valt. 
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Scene 4a 

 

Bal komt de klas binnen.  Hij legt zijn boekentas opzij en kijkt de klas in. 

(Bal probeert nog wel enthousiast over te komen maar hij geeft een vermoeide indruk) 

 

Bal Komaan, dames en heren, waar zijn jullie boeken?  Waar is de  

 Mendel van Tabeljev?  Dat had allemaal al klaar moeten liggen. 

 Jullie hadden die tabel al lang van buiten moeten kennen. 

 Maaike, de atoommassa van Arsenicum? 

 

De klas reageert alles behalve enthousiast. 

 

Bal Komaan mensen!  Goed.  Vorige keer.  (veinst te peinzen)  Ver- 

 bindingen.  Jullie weten nu alles over verbindingen.  Het grote 

 moment in jullie scheikunde-geschiedenis.  Schrijf deze datum  

 maar op.  Markeer het maar in rood of zelfs in purper.  Vandaag 

 beginnen we met de scheikundige reacties.  Inderdaad, vanaf 

 nu beginnen we met proefjes. 

 

De klas reageert nog steeds niet.  Bal merkt het. 

 

Bal Het zit er niet in vandaag zeker?  We gaan er toch aan begin- 

 nen.  Ik begrijp jullie niet.  Ik doe geen test, ik begin met  

 reacties en jullie zitten daar maar als een bende geplukte  

 champignons in een bakje. 

 

Er wordt op de deur geklopt.  Bal kijkt op en gaat erheen.  Hij opent de deur.  De directeur en inspecteur Devries  

stappen naar binnen. 

 

Devries U bent Albert Bal? 

Bal Eh ja.? 

Devries Ik ben inspecteur Devries, ik moet u verzoeken mij te volgen 

 naar het politiebureel? 

Bal Waarvoor als ik vragen mag? 

Devries Daar zullen we zo dadelijk over hebben. 

Bal Eh, ja … eh?  Mijnheer directeur, eh de klas … ? 

Directeur Eh, ja … eh … gaat u maar mee met de inspecteur. 

 

Bal en Devries gaan buiten, de directeur keert zich naar de klas. 

 

Directeur Eh, jongens en meisjes, houdt u even in stilte bezig.  Er komt zo- 

 dadelijk een vervanger voor mijnheer Bal. 

 

Ook de directeur verdwijnt. 

De klas komt bijeen zitten. 

 

Erik Die kwam den Bal oppakken. 

Greet Natuurlijk. 

 

Even stilte terwijl iedereen het verwerkt.  Het gesprek komt langzaam op gang 

 

Veerle Zou hij het dan toch geweest zijn? 

Ann Dat doen ze niet voor niks. 

 

Weer een pauze 
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Greet Ik heb het altijd gezegd. 

Erik Daar zou ik toch meer van willen weten. 

Ann En dat ze hem zomaar midden in een les oppakken, dan moet 

 het toch serieus zijn, hè? 

Wout Ze zullen in ieder geval wel een goede reden hebben. 

Veerle Wat denk jij, Maaike? 

Maaike Ze zullen wel een reden hebben.  Waarschijnlijk heeft hij het 

 dan wel gedaan.  Maar ik begrijp nog altijd niet waarom.  De  

 politie zal wel meer weten dan wij. Ik zou willen weten waarom  

 Bal het zou gedaan hebben. 

Ann We hebben toch altijd al gezegd dat hij niet normaal was. 

Maaike Ik weet het niet. 

Erik Hij had de cyaankali, en hij was in de buurt toen Tom van de 

 trap viel.  Wat wil je nog meer? 

Maaike Dat is oppervlakkig bewijs.  Dat zegt helemaal niets.  De politie 

 zal wel meer hebben dan dat. 

Erik En dat ze hem oppakken juist als wij er les van hadden. 

Greet We hebben geluk gehad, dat zeg ik je.  Hij wou net met proeven 

 beginnen.  Dan hadden we binnen de kortste keren hier  

 allemaal dood gelegen. 

Maaike Maar waarom heeft den Bal het gedaan?  Waarom? 

 

Wellens stapt binnen 

 

Wellens Mensen, kan het een beetje rustiger, ja? Goed ... ik kom dus  

 meneer Bal vervangen voor de rest van het uur. Weet  

 iemand trouwens waar hij zo plots naar toe is gegaan? 

Greet Ik geloof dat hij is opgepakt door de politie. 

Wellens Opgepakt? En waarom dan wel? 

Greet Voor die moorden natuurlijk. 

Wellens Welke moorden? 

Erik De moorden op Tom en Ilse en Elke. 

Wellens (begint te lachen) Nee maar, die is goed. Voor de moorden op  

 Tom, Ilse en Elke. (lacht opnieuw) En, de directeur, is die ook  

 opgepakt? 

Wout De directeur? Neen, waarom? 

Wellens (terug serieus) Waarom? Omdat dit gewoon aburd is jongen.  

 Bal gearresteerd op verdenking van moord?!  Waar zijn ze in  

 godsnaam mee bezig? 

Maaike Waarom is dat zo absurd? Bal is toch verdacht. 

Wellens Aha, ook het volk heeft Bal al veroordeeld. En dames en  

 heren van de jury, hoe zijn jullie tot deze beslissing geko- 

 men. Welke bewijzen hebben de heer Bal de das omgedaan? 

Greet Ja, kom, wie kon aan cyaankali geraken? Wie heeft altijd al  

 iets gehad tegen de meisjes? En wie was in de buurt toen  

 Tom stierf? 

Wellens (wacht even, dan rustig) Mensen, mensen, waar zijn jullie  

 mee bezig? Denk eens vijf seconden na. Dit is geen film. Het  

 gaat hier om mensen. En mensen verdienen aandacht.  

 Waarom deze heksenjacht? Waarom moet er per se een  

 schuldige zijn? 

Maaike Maar je kan de zaken toch niet zomaar laten? Je moet toch  

 weten wie het gedaan heeft? 

Wellens Als iemand het gedaan heeft Maaike, als. Wanneer je na 

 denkt over bepaalde zaken, moet je dat gestructureerd doen.  
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 Logisch nadenken, alle mogelijkheden nagaan. En je gevoe- 

 lens niet laten meespelen. Hebben jullie dat gedaan? 

 

stilte 

 

Wellens Ik zal zelf het antwoord geven. (met nadruk) Neen, zo  

 hebben jullie er niet over nagedacht.  Wie zegt dat er een  

 verband is tussen het plotse overlijden van Elke, Ilse en  

 Tom?  Wie zegt dat ze vermoord zijn?  Wie weet wat er  

 precies gebeurd is?  Ik herhaal het: veroordeel de mensen  

 niet zomaar.  Bega die fout niet. Dat is in het verleden al al te  

 vaak gebeurd. Hebben jullie concrete bewijzen voorde  

 schuld van meneer Bal? Neen, want die zijn er niet. Je mag  

 vanalles beweren, maar als je geen bewijzen hebt, zijn het  

 niet meer dan loze beweringen. En daar moet je voorzichtig  

 mee zijn, want je kwetst er andere, onschuldige mensen  

 mee. Probeer niet zelf voor rechter te spelen. Herinner U:  

 "Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen." 

Veerle Maar je kan toch niet passief blijven? 

Wellens Juist wel, Wout. Je moet zelfs passief blijven. Toch zeker 

 jullie. Wie niets fundamenteels, niets zinnigs heeft bij te  

 voegen aan de discussie, kan beter zwijgen. Hoe kan men nu  

 rekening houden met jullie mening als jullie bv. zelfs  

 vertrekken van de gedachte dat Tom vermoord is? Terwijl  

 de meest voor de hand liggende verklaring juist is dat hij  

 zelfmoord heeft gepleegd. 

Maaike Zelfmoord? 

Wellens Waarom niet? Is het dan bij jullie nooit opgekomen dat die  

 stoere en sportieve Tom Vandevyvere psychologisch wel  

 eens zou kunnen breken? Dat voor hem zijn leven geen zin  

 meer had nadat zijn twee beste vriendinnen waren over- 

 leden? ... Neen, zelfs daar zijn jullie nooit opgekomen. Zelfs  

 daar niet. Veroordeel dus meneer Bal niet. Als je even na 

 denkt, weet je dat hij het niet gedaan kan hebben.  

 Onmogelijk. In plaats van detective te spelen, zouden jullie  

 beter denken aan wat Wittgenstein zei: "Wovon man nicht  

 sprechen kan, darüber mub man schweigen."  Waar je niets  

 van afweet, daar moet je over zwijgen.  Denk daar het  

 komende uur maar eens over na. 
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Scene 4b 

 

Meyers komt de klas binnen.  Ze is ‘afwezig’,verzonken in gedachten.  Ze spreekt wel tegen de klas maar richt zich niet 

naar hen. 

 

Meyers Jullie weten het al, zeker?  Van Tom? … Tom is dood.  Ik … Ik  

 kom hier net aan … en … ze zeggen net dat … 

 

Ze stapt naar haar bureau en legt haar boekentas neer.  Ze kijkt wazig in de klas en dan naar haar boekentas. 

 

Meyers Ik heb gisteren jullie testen verbeterd.  Ze was goed, Tom, een 

 zeven … Er zitten nog een paar stomme fouten in.  Had je die  

 niet gezien? … Je moet nog iets beter je best doen, … Je kan  

 beter.  Natuurlijk kan je beter. 

 

De klas begrijpt niet goed wat er gebeurt.  Maaike ziet in dat er iets mis is. 

 

Veerle (bezorgd) Mevrouw, Is er iets mis?. 

Meyers Echt stomme fouten 

Maaike Mevrouw, Tom is dood. 

Meyers (zonder zich naar iemand te richten.). … Ja, Tom is dood. … dood.  

 (licht lachje)  Aan de trap.  Tom, jongen, wat deed je daar? 

Maaike Mevrouw? 

Meyers Wat gebeurt hier toch ,jongen? 

Maaike Mevrouw, Tom is dood, (iets luider) hij is dood! 

Meyers Aan de trap?  Beneden aan de trap?  Nee, toch?  Waarom?   

 

Meyers gaat langzaam zitten terwijl ze duidelijk nadenkt.  De klas is muisstil en kijkt haar angstig aan.  Niemand 

begrijpt wat er aan de hand is.  Meyers houdt haar handen voor haar mond en zucht dan.  Ze laat haar handen zakken.  

Gedurende dit en het volgende staart ze afwezig in de klas. 

 

Meyers Waarom?  God, waarom? 

 

Meyers sluit haar ogen en buigt haar hoofd.  Ze steunt haar voorhoofd op haar handen.  Dan heft ze haar hoofd weer 

en vraagt zich luidop af :  

 

Meyers Wat zou Henk gedaan hebben?  Nee, Henk zou dat nooit gedaan 

 hebben.  Nee, Tom. …  

 

Nu begint Meyers, denkend aan Tom hem te beschrijven.  Ze doet dit alsof ze enkele belangrijke punten van bv leerstof, 

voor zichzelf op een rijtje zet. 

 

Meyers Waarom?  Je had toch alles.  Je bent sportief, je bent knap,  

 iedereen kijkt naar je op.  Je kan alles krijgen wat je wil.  Heel  

 de klas volgde je.  Iedereen vond jou aardig.  Het klopt niet.  Ik  

 begrijp jou niet.  Wat deed.je daar?  Zo ben je niet.  Was het die  

 cyaankali?  Wat deed je met die cyaankali? 

Maaike Mevrouw Meyers, is het waar van die cyaankali? 

Meyers (reageert niet op Maaike.)  Wat deed Tom met die cyaankali? 

Maaike (met nadruk) Mevrouw, is het waar van die cyaankali? 

Meyers (richt zich tot een onbepaald iemand, Maaike is slechts een  

 stem die ze ergens hoort.)Welke cyaankali? 

Maaike Zijn Elke en Ilse met cyaankali vermoord? 

Meyers Ilse is dood, waar praat je nog over? 

Maaike (hevig) Waar praat ik over?  Elke, Ilse en Tom zijn dood!  Je 

 hebt zelf gezegd dat we daarover moesten praten. 
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Meyers Ilse is dood.  Ilse bestaat niet meer. 

Maaike (kwaad) Ilse is vermoord! 

 

Meyers is even stil.  Ze kijkt strak voor zich uit.  Maaike wacht af.  Zij begrijpt nog steeds geen bal van wat er aan de 

hand is. 

 

Meyers Tom had dat niet mogen doen. 

Maaike Wat?  Wat had hij niet mogen doen? 

Meyers Zo van de trap springen.  Dat had hij niet mogen doen. 

Maaike (verbaasd)  Springen?  Is hij van de trap gesprongen? 

Meyers Henk zou dat niet gedaan hebben 

Maaike (verward)  Maar … ? (pauze) Henk? 

Meyers Henk zou dat nooit gedaan hebben. 

Maaike Wie is Henk? 

Meyers (richt zich plots naar Maaike.)  Henk is Tom niet. (Meyers  

 keert angstig peinzend terug in zichzelf, even stilte)  En Ilse? 

Maaike (totaal verward) Wat is er met Ilse? 

 

Een lange stilte.  In Meyers voltrekt zich de splitsing tussen Henk en Tom langzaam. 

 

Meyers Misschien was ik wel verkeerd.  Misschien had ik het gewoon  

 moeten proberen.  Ik had niets moeten doen … gewoon  

 afwachten, zien wat het had geworden.  Het zou beslist anders  

 geweest zijn dan met Henk.  Ja, beslist.  Tom was anders.  Ik  

 kende Tom niet.  Henk wel, maar Tom niet.  En Tom is Henk  

 niet.  Kom Silvia, get it straight.  Ik had iets met Henk, niet met  

 Tom.  Tom?  Tom had iets met Ilse.  Ilse, verdomme.  Ik ben  

 Ilse toch niet.  Ilse … Ilse is dood. 

Maaike (een beetje heftig)  Ilse is vermoord. (terug kalm)  Mevrouw,  

 wat is er eigenlijk tussen u en Ilse en Elke en Tom? 

Meyers Er was niets tussen ons. … Dat begrijp jij niet. 

Maaike (kalm) Leg het dan in godsnaam uit. 

Meyers Nee, dat kunnen jullie niet begrijpen. 

Maaike (meer klemtoon) Wat was er tussen jullie? 

Meyers Dat kan ik niet uitleggen. … Ik kende Ilse beter dan jullie.  Ik 

 wist meer van Ilse.  Ik begreep haar beter dan wie dan ook. 

Maaike (iets heftiger)  Maar wij kennen Ilse toch ook. 

Meyers Nee, jullie zagen niet wat er aan de hand was.  Jullie zagen niet  

 wat er met Ilse ging gebeuren. 

Maaike (verwonderd met licht verwijt) Wist u dan dat Ilse zou ver- 

 moord worden? 

Meyers Er was iets fout met Ilse.  Op lange termijn kon dat niet goed 

 gaan. 

Maaike (verbaasd) Fout?  Wat was er fout met Ilse? 

Meyers Jullie zagen het niet.  Ik wist het wel.  Ik ben er, verdomme, 

 zelf geweest.  Ilse was veel te naïef. Ze zag gewoon niet wat er  

 ging gebeuren. 

Maaike (terug kalmer)  Maar wat ging er dan gebeuren? 

Meyers Eens zou Ilse tegen de muur lopen.  Ze moest wel het slachtoffer 

 worden.  Een slachtoffer van zichzelf.  Ze wist niet beter.  Ze 

 vertrouwde iedereen blindelings.  Kijk naar Tom.  Dachten jullie 

 dat dat het ideale paar was?  Dat moest ooit slecht aflopen.  Ilse 

 wou het gewoon niet zien.  Ik zag het.  Maar ik was de enige. 

 Ik heb geprobeerd het duidelijk te maken.  Aan Ilse en aan heel 

 de klas.  Maar niemand wou het zien. 

Maaike (nog steeds kalm) Wat zien?  Waar heeft u het over. 
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Meyers Ik zei toch dat je het niet zou begrijpen.  Maar ik ben er  

 geweest.  Ik weet waarover ik praat.  Ik heb met Henk net  

 hetzelfde meegemaakt.  Henk was enorm.  Ik vertrouwde hem  

 volledig.  Ze maken er misbruik van.  Hij heeft mijn leven  

 geruïneerd.  Hij heeft m’n leven verpest. 

Maaike (heviger) Maar wat heeft dat te maken met Ilse en Elke en  

 Tom? 

Meyers Nee, Ik kan het niet uitleggen.  Jullie kunnen dat niet beseffen. 

 Jullie zien dat niet in. 

Maaike (echt hevig) Probeer het dan uit te leggen.  Er zijn drie mensen  

 dood.  Drie vrienden van mij.  Tom, Ilse en Elke.  Alsjeblief, wat  

 is er gebeurd? 

 

Korte stilte.  Dan begint Maaike een aantal vragen te stellen waarop Meyers niet reageert.  Meyers zet alles op een 

rijtje in gedachten, terwijl Maaike aan de hand van haar vragen de feiten ook overloopt en zo tot een conclusie komt. 

 

Maaike (terug kalm)  Mevrouw. … Wat weet u van Tom?  Waarom is hij  

 gesprongen.  Wat weet u van die cyaankali?  Waarom had Tom  

 die cyaankali bij zich?  Wat weet u van de moorden? … En wie is  

 Henk?  Wat heeft hij gedaan?  Hoe heeft hij uw leven gerui- 

 neerd?  En wat heeft dat te maken met Ilse?  U zegt dat er iets  

 fout was met Ilse.  Wat was er fout met Ilse?  Hoe kon u weten  

 dat het slecht zou aflopen met Ilse?  Wist u dat Ilse zou  

 vermoord worden?  (adempauze)  Mevrouw, wat weet u van de  

 dood van Ilse, Elke en Tom 

 

Meyers zucht.  Ze richt zich naar heel de klas nu. 

 

Meyers Misschien is het beter zo. (stilte)  Jullie beseffen het waarschijn- 

 lijk nog niet.  Maar voor Ilse is het echt beter zo.  Iemand moest 

 het haar vertellen.  Iemand moest haar helpen..  Ze kon het niet 

 alleen.  Ze wou het niet begrijpen.  Ze wou het , verdomme, niet 

 begrijpen.  Ik heb het geprobeerd. 

Maaike Wat is er met Ilse gebeurd? 

Meyers Het was beter voor haar. 

Maaike Heeft u Ilse vermoord? 

Meyers Ik deed het voor haar bestwil. 

Maaike (roept) U hebt hen vermoord! 

Meyers (roept ook)  Ja, ik heb het gedaan. 

 

Er volgt verwarring in de klas.  licht rumoer, maar niemand durft zijn stem te verheffen.  Iedereen is geschokt. 

 

Meyers Ja, ik heb het gedaan.  Ik heb Ilse vermoord.  Ik heb het  

 gedaan. 

 

Stilte 

 

Maaike (bijna ongelovig)  Waarom.  Hoe kan je in godsnaam zoiets  

 doen? 

 

Stilte  

 

Meyers Ik was fout.  Ik was fout.  Ik heb de verkeerde persoon  

 vermoord. 
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Pijnlijke stilte.  Meyers kijkt nu iedereen in de klas aan.  Dan buigt ze het hoofd.  Ze grabbelt in haar tas.  Ze kijkt 

Maaike vragend aan.  Dan brengt ze haar hand naar haar mond. 

 

Maaike (springt recht en roept)  Nee! 

 

Het is echter te laat.  Meyers slikt het spul binnen en valt onmiddellijk dood neer op het bureau.  Er onstaat consternatie 

in de klas.  Veerle staat op en gaat naar Meyers.  Allen behalve Maaike staan op.  Er wordt vanalles  dooreen gezegd.  

Maaike kijkt vanuit haar bank naar het bureau. 
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Scene 4 slot dialoog van Devries en Directeur 

 

Inspecteur Devries en de directeur witten in het lege klaslokaal. 

 

Devries Kijk, meneer Boonen, voor mij is de zaak afgehandeld.  Meyers  

 wou Ilse Raeymakers vermoorden.  De eerste poging mislukte  

 en Elke Thys werd per ongeluk gedood.  Ze probeerde het een  

 tweede keer.  Dat lukte.  Nadien besefte ze wat ze had gedaan  

 en pleegde zelfmoord. 

Directeur En Tom Vandevyvere? 

Devries Dat weet ik niet wo goed.  Zijn dood past niet goed in het rijtje.   

 Pleegde hij zelfmoord?  Of is hij ook gedood door Meyers? Of is  

 er een tweede moordenaar?  Die laatste mogelijkheid sluit ik  

 uit.  Er zijn geen harde bewijzen, om nog maar te zwijgen over  

 motieven, die die veronderstelling kunen staven.  Blijven de  

 twee andere mogelijkheden.  Maar vermits beide verdachten  

 daarvan gestorven zijn, doet dat eigenlijk niets meer ter zake.   

 Ik beschouw alles dan ook als geklasseerd. 

Directeur Maar waarom?  Waarom heeft ze het gedaan? 

Devries Ik ben natuurlijk geen specialist, maar volgens mij heeft het  

 hiermee te maken. 

 

Devries toont een spiegel. 

 

Directeur Een spiegel? 

Devries Kijk.  Meyers moet een reden gehad hebben om Ilse uit de weg  

 te ruimen.  Die redenis volgens mij wroeging. 

Directeur Wroeging?  Waarom?  En wat heeft die spiegel ermee te  

 maken? 

Devries Wat zie je in een spiegel?  Jezelf.  Op één of andere manier was  

 Ilse een spiegel voor Meyers.  Ilse deed haar denken aan haar 

 zelf als achttienjarige.  Ilse was het spiegelbeeld van haar eigen  

 verleden, als U begrijpt wat ik bedoel. 

Directeur En dat spiegelbeeld wou ze dus vernietigen?  Ze wou met  

 andere woorden haar verleden uit de weg ruimen. 

Devries Ik denk het wel. 

Directeur Maar waarom?  Wat heeft juffrouw Meyers meegemaakt dat ze  

 zo graag wilde vergeten? 

Devries Dat zullen we wel nooit te weten komen.  We weten wel dat ze  

 problemen heeft gehad met een vriend van haar Henk Martens.   

 Misschien ligt daar de oorzaak.  Misschien deed de relatie van  

 Ilse en Tom haar denken aan haar relatie met Martens 

Directeur Ja, misshien.  En waarom zou ze dan zelfmoord hebben  

 gepleegd? 

Devries Waarschijnlijk omdat ze uiteindelijk besefte wat ze gedaan had.   

 En vooral omdat ze ingezien had dat je je verleden niet kan  

 wegcijferen.  Ilse was wel dood, maar zij zelf was er nog steeds,  

 mét haar verleden.  daar moet je immers mee leren leven.  En  

 dat kon Meyers niet meer.  In dat opzicht waren haar moorden  

 slechts uitstel voor haar zelfmoord. 

Directeur In ieder geval, bedankt, inspecteur.  Voor de moeite.  Ik hoop  

 dat ze elkaar volgende keer in prettigere omstandigheden ont 

 moeten. 

 

Ze schudden elkaar de hand. 
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Devries (lachend)  Ja, dat hoop ik ook. 

 

Devries gaat naar de deur. 

 

Directeur Oh, inspecteur, U vergeet de spiegel. 

 

Devries Houdt U die maar.  Het is niet zo slecht dat de mensen eens dat  

 meer in de spiegel zouden kijken.  Maar kijk dan wel naar wat  

 je echt ziet.  Bekijk het niet met teveel zelfingenomenheid, zoals  

 Narcissus.  En bekijk het niet met teveel pessimisme, zoals  

 Meyers.  Daar komen problemen van.  Tracht uit te vissen zie je  

 werkelijk bent.  Ken Uzelf, meneer de directeur.  De oude  

 Grieken zeiden het al.  En ik zou er nog aan toe willen voegen :  

 probeer er mee te leven.  Goedemiddag. 

 

Devries verlaat het lokaal, de directeur blijft achter terwijl hij in de spiegel kijkt. 
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Voorwoordje bij deze versie van het script 
 
Het is nu vrijdag, september 30, 2016, : .  Voor u ligt Versie vier van het script.  Wegens tijdgebrek 
zal er geen vijfde versie verschijnen.  Deze versie is dus vrij definitief. 
Versie één was de versie van het toneel hadden we rechtstreeks op cassette ingesproken en daarna 
uitgetypt.  Vanzelfsprekend was dit totaal onbruikbaar materiaal.  Daarom hebben we de scenes 
opgesplits en heeft ieder een deel van het toneel herschreven.  Dit werd Versie twee.  Daarna 
hebben we alles terug bij elkaar gevoegd en samen herwerkt.  Die herwerking werd bijna volledig 
afgewerkt in versie drie, die jullie reeds eerder kregen.  Zoals jullie tijdens de repetities wel gemerkt 
hebben was deze versie nog niet helemaal gebruiksvriendelijk.  Naast de nodige typfouten en 
onnodige opmerkingen, was ze ook onvolledig en hier en daar te lang.  Dus hebben wij ons terug 
achter de computer gezet om nog wat veranderingen toe te brengen. 
Jan schreef (eindelijk) het vervolg van scene 4a en een nieuwe dialoog(!!) aan het einde.  
Verscheidene scenes werden drastisch ingekort (1b en 1c), andere scenes werden ontdaan van 
overbodige zinnetjes.  Paul werd geschrapt en Jos met de Badmust werd de Jef.  Verbeek werd 
omwille van de overeenkomst met één van onze sterakteurs veranderd in de alomgevreesde 
Blauwgom.  Scene 4b kreeg meer uitleg en Bal kreeg een nieuw karakter. 
En tenslotte, en zeker niet te vergeten, werden talrijke opmerkingen van jullie zelf in het script 
verwerkt.  (Boterhoeve, ‘OK?’, Mevrouw, paginanummering, ‘Tom? Tom? Veerle?’).  Je kan dus 
gerust trots zijn op dit werkstukje. 
Na veel zwoegen dus toch Versie 4.  Wij zijn er trots op, We zijn trots op jullie;  Als jullie nu 
nog alsjeblief trots willen zijn op ons, en er ook nog voor kunnen zorgen dat onze mama’s en 
papa’s op 25 april trots zijn op ons, dan is iedereen gelukkig en tevreden.  We beloven dat we 
jullie dan na 25 april nooit meer zullen lastig vallen.  De mogelijkheid bestaat dat we ons 
voorgoed zullen vestigen in Spitsbergen om ons daar te bezinnen over wat we jullie hebben 
aangedaan. 
 
 
 
 
 Groetjes 
 
 Fantastische Frank 
 & 
 Jolige Jan 


