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Verteller :  
 
“Wonderlicht”, voorlopig niet te verklaren.  
Over de hele wereld hebben mensen het gezien, het vreemde licht dat vorige 
week overflitste. De astronomische laboratoria staan voorlopig voor een 
raadsel en specialisten van de luchtmacht verklaren dat ze nooit iets dergelijks 
hebben waargenomen… 
 
Hebben jullie het gezien, dat licht? Dat vreemde schijnsel? Hebben jullie niets 
… gevoeld….de voorbije dagen ? Ik moet zeggen, ik wel , maar ik kan dat zo 
moeilijk uitleggen en sommigen noemen dat echt onzin. Ik begon ook al te 
twijfelen..Maar het stond wel in de krant, hé… en OK, intussen werd er niks 
meer over geschreven, het is dan ook geen “hot news” meer, maar het is  dus 
wel gebeurd! Weet ik wel zeker!! 
 
En nu is dat licht, dat speciale licht  blijkbaar verdwenen…Maar overal op de 
wereld hebben mensen dat licht gevoeld. Overal! En sommigen geloven dat het 
nog ergens moet zijn, al is het niet meer te zien. Raar hé? . Neem nu die man in 
de bergen… 
 
Lied: ‘Eenzaam’ 

 
Verteller:                                                 
 
En voor zover ik het weet was hij dus de eerste die vertrok. Op zoek naar het 
licht..Hij had het gemakkelijk natuurlijk, helemaal alleen, geen vrouw, geen 
kind, geen hond of kat, niets of niemand om rekening mee te houden. 
En gehoord wat hij zong? Had geen zin om met iemand te praten. Hij praatte 
niet met onbekenden, met vreemdelingen, met mensen, die anders dachten dan 
hij. Hij was helemaal alleen, het woord WIJ kende hij niet . Hij nam zijn pijp, zijn 
tabak, zijn bijl en zijn rugzak en hij vertrok. Richting licht. 
Hij wist natuurlijk niet dat nog anderen hetzelfde hadden gezien, en hetzelfde 
plan hadden. Nu ja , onze eenzaat had niet eens een plan. De anderen wel. Die 
andere drie kwamen mekaar toevallig tegen op dezelfde luchthaven  en ze 
hoopten alledrie. ..Maar wacht even, ik stel ze even aan u voor. 
 
Die snel stappende, ernstig kijkende dame is heel geleerd. Ze heeft het licht 
gezien, maar toen iemand haar vroeg wat dat was, sprak ze van 
wetenschappelijke onzin. Nu wil ze bewijzen, zegt ze, dat het een illusie is, een 
perfect verklaarbaar natuurverschijnsel. 
Onzin, noemt ze het.. Misschien heeft ze geen zin om erover te praten?? 
Maar, als dat lichtverschijnsel dan toch zo'n onzin was, waarom liet ze dan op 
slag alles vallen om te vertrekken? Ik denk eerder dat ze in stilte hoopt om de 
eer van de ontdekking op te strijken.  
 
Dan is daar ook de zakenman, baas van een concern dat de mooiste plekjes op 
de wereld verknoeit door er hotels en clubs neer te poten. Je kent ze wel, die 
lelijke blokkendozen die ons op  glanzend papier lijken toe te schreeuwen dat 
we moeten komen. De zakenman heeft het licht niet zélf gezien, maar een van 
zijn talloze assistenten wél en die heeft hem ervan verteld. 
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Nu ziet meneer zijn kans schoon om als eerste de streek van het ‘Wonderlicht’, 
zoals hij het al noemt,   aan te bieden als 'extreem-exotische bestemming'. 
Moet je hem zien met zijn GSM. Het lijkt wel of dat ding aan zijn oor is 
vastgegroeid... 
 
Maar de gekste van de drie is een president in ballingschap die opnieuw aan de 
macht wil komen . En dar heeft hij àlles voor over. Hij hoopt dat hij ginds een 
nieuw soort wapentuig zal vinden. Want voor hem geldt maar één ding: macht. 
En een stapel lijken van tegenstanders is de beste trap om weer op de hoogste 
stoel te klimmen. Kijk es hoe hij zich al aan het voorbereiden is.   Hij krabbelt 
voortdurend notities voor zijn speeches op een blocnote of praat in een 
bandrecordertje. Die man is écht gek! 
 
De zakenman had al snel door dat ze alledrie uit hetzelfde hout waren 
gesneden. Op een van die studieweekends had hij één ding geleerd: je weet 
nooit wie je vriend of vijand is, dus hou iedereen in het oog. En dus nodigde hij 
de twee anderen uit om in zijn privé helikopter de tocht naar het Wonderlicht te 
maken. Maar die andere twee zo dachten net als hij. Dus namen ze het voorstel 
aan.  
Nu waren ze al met zijn vieren op weg. 
 
Lied: ‘De Giganten’ 
 
Er was nog iemand die naar dat licht op zoek wilde gaan, een vreemde 
jongeman, een anarchist. Ook hij had het licht niet zélf gezien, maar hij was er 
wel van overtuigd dat iemand nóg maar eens de wereld wilde belazeren. Zo 
vreemd is dat niet, we hebben allemaal wel es die indruk. Maar deze jongeman 
wilde dat echt niet laten gebeuren. En daarom besloot hij iets te doen. 
 
Lied: ‘ De anarchist’ 
 
De zesde die op zoek ging, was een gewone huisvrouw die niemand ooit 
opmerkte, die haar hele leven stilletjes haar werk had gedaan en nu eindelijk es 
iets wilde beleven. Zij had het licht wél gezien en sindsdien liep ze onrustig 
rond. Misschien was het dat wat in haar leventje ontbrak : spanning, het 
onbekende ? Dat wilde ze uitzoeken. 
 
Lied: ‘Mevrouw Niemand’ 
 
Ze nam haar boodschappentas mee zoals ze die een uur eerder had gevuld in 
de winkel en vertrok. Gewoon, ze snapte het zelf niet eens, het was ook niet 
haar gewoonte. Maar ze liep naar de halte van tram 16, nam een kaartje tot het 
eindpunt..  en daar zou ze wel verder zien. Ze stapte op en ging zitten, leunde 
achterover, ze zuchtte en ze voelde voor het eerst sinds lang hoe prettig het is 
te glimlachen. 
 
De zes reizigers kwamen één na één bij het punt waar de enige weg richting 
Wonderlicht begon. De bergbewoner was er het eerst. Hij rolde zijn slaapzak uit 
en probeerde te slapen. Maar dat lukte niet zo best. Een uur later hoorde hij het 
klepperend geratel van 3 helikopters. De eerste landde in zijn buurt en drie 
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voor hem onbekenden, stapten uit. De vrouw viel hem het eerst op. Gewoon 
omdat hij al jaren geen vrouw meer had gezien. En dit exemplaar zag er best 
genietbaar uit. Hoewel, zodra hij haar ogen kon zien, wist hij dat ze harder was 
dan de rotsen in zijn bergen. En toch, onder dat pantser van ernst zat een warm 
hart te kloppen. Hij voelde het gewoon. 
 
De tweede persoon stond hardop te schreeuwen tegen iets dat hij aan zijn 
rechteroor hield. En de derde was aan het neuriën met veel pompompom en 
taratatie. 
 
Uit de twee andere helikopters stapten een dozijn dragers en personeel. Ze 
hadden iets militairs over zich. Ze zeulden met koffers, kisten en technisch 
materiaal, kortom een heuse professionele expeditie. 
De eenzaat draaide zich op zijn zij en hoopte dat ze hem niet zouden zien. Hij 
hoorde de drie wel praten over een hotel en warme koffie en wat ze zouden 
eten, maar dat was niet zijn zaak. 
 
Nog maar net had hij zijn ogen weer dicht of er kwam nog iemand aan. In een 
vrachtwagen. De eenzaat zuchtte en keek toch maar op. Hij zag een jongen uit 
de vrachtwagen springen, het portier dichtklappen en hoorde hem schreeuwen 
dat de chauffeur moest verdwijnen als hij niet een handgranaat in de 
bestuurscabine  wilde zien ontploffen. 
Het werd hoe langer hoe gekker. De jongen zag de drie anderen staan en dook 
meteen  achter een boom. 
 
Toen klonk het getinkel van een tram. Een tram met nummer 16 erop. Er stapte 
een vrouw uit met een boodschappentas. Ze keek rustig rond, ging op een 
steen zitten en begon een pateeke te eten. ( appelke te schillen) 
 
Lied: ‘Hier zijn we dan’ 
 
VERTELLER 
 
Dat was het begin. Een heel pril begin, want iedereen ging nog schuil in zijn 
eigen gedachten. 
De eenzaat had geen zin om te praten. De generaal wilde vooruit. De zakenman 
zag nieuwe kansen. De geleerde wist nog helemaal niets, maar kreeg voor het 
eerst het vreemde gevoel dat niet alles in cijfers en formules te vatten zou zijn. 
Ze kuchte, ze schraapte haar keel, slikte, maar ze kreeg dat vreemde gevoel 
niet weg. Vooral niet als ze naar  die jonge anarchist keek. 
De anarchist zelf vertrouwde nog altijd niemand en de huisvrouw…die vond het 
allemaal geweldig nu ze voor een keertje ontsnapt was aan de sleur. 
En dus was zij het, die huisvrouw, die eerst opstond een wegwandelde. 
Natuurlijk keken de anderen haar na. Nieuwsgierig, geïntrigeerd, nijdig, 
vijandig… 

 
Generaal: 
 
'Hee, vrouw! Waar denk je dat je naartoe gaat?’ 
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Vrouw: 
 
'O, heel gewoon. Ik wil dat licht wel eens van dichterbij zien. Het lijkt me spannend.' 
 

Generaal: 
 
'O zo, het lijkt je spannend. Gewoon spannend. En wat als het gevaarlijk is?' 
 

Vrouw: 
 
'Ik heb ooit iemand horen zeggen: "Van leven ga je dood!". Wel ik denk  nu dat het 
de grootste waarheid was die iemand ooit heeft verkondigd. Nee, meneer, ik ben niet 
bang. Wat heb ik te verliezen?' 
 

Verteller: 
De eenzaat knikte, klom uit zijn slaapzak, rolde die op en bond hem op zijn 
rugzak. Zonder ook maar een woord te zeggen, liep hij achter de vrouw aan.  
 
De anarchist voelde zijn hart opeens sneller kloppen. Wàt had dat vrouwtje 
gezegd? Van leven ga je dood? Zie je, dat had hij nu al een hele tijd gedacht, 
maar hij had het nooit zelf onder woorden kunnen brengen. En die vrouw ging 
echt op weg. Ze was niet bang. De eenzaat volgde haar al. Dus kon hij maar 
beter met die twee meegaan.  
 
Voor alle zekerheid voelde hij eerst nog es in zijn tas. De granaten waren er 
nog, de staven dynamiet en het pistool ook. Hij zou het gewone volk 
beschermen. Ja, dat zou hij. Hij liep samen met de eenzaat en de vrouw, de 
weg op naar het Wonderlicht. 
 
De drie anderen leken het allemaal niet te vertrouwen. Ze keken elkaar aan. 
 

 
Zakenman: 
 
'Vreemde uitspraak van die vrouw. Heel vreemd. Wij zijn niet zo gehaast, zie ik. Ik 
zou zo zeggen dat het niet abnormaal is. Misschien hebben wij wel veel te 
verliezen?' 

 
Verteller: 
 
De generaal en de geleerde dachten eventjes diep na. Hadden zij veel te 
verliezen? 
Ja, macht, geld, invloed, prestige, roem. Ja, ze knikten. 
 

Generaal: 
 
'Maar we moeten wel uitkijken. We kunnen die drie niet alleen bij het licht laten 
komen. Stel dat het gaat om iets belangrijks? Dan…Wat denk jij?' 
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Geleerde: 
 
'Denken? Niets. Ik ben nog in het stadium van vragen stellen, informatie verzamelen. 
Ik vraag me bijvoorbeeld af  wat die jongen bezielt. En waarom hij zo agressief doet?' 
 

            
Generaal: 
 
'Ik denk…Ach nee, ik denk eigenlijk niet. Hoewel…' 
 
 

Verteller: 
 
Hij hoefde zijn gedachten niet eens uit te spreken. Ze sprongen alle drie op en 
vertrokken op hun beurt. Meteen gevolgd door hun paramilitaire hofhouding 
die stilzwijgend elk bevel gehoorzaamde. Samen onderweg. De  eerste die 
praatte met de vrouw was …de anarchist. 

 
Anarchist: 
 
'Mag ik je wat vragen?' 
 

Vrouw: 
 
'Natuurlijk, ik vind het zelfs leuk om een praatje te maken. Het werd wel heel 
stilletjes, niet, En we kennen elkaar ook eigenlijk niet.' 
 

Anarchist: 
 
'Ach, ik ben niet echt zo'n prater. Té gevaarlijk, snap je? Als je praat, zeg je soms 
dingen die je beter had kunnen zwijgen. Zeg eens, ben je echt niet bang? Je weet 
toch niet wat ginds aan de hand is?' 
 

Vrouw: 
 
'Nee, dat weet ik niet, maar misschien moet dat ook niet. Vind je ook niet dar het 
leven eentonig is als je alleen de dingen doet waarvan je zeker bent? Mijn hele leven 
wilde ik al iets ondernemen zonder veel na te denken, gewoon op het gevoel en dat 
wil ik nu ook doen.' 

 
Verteller: 
 
De eenzaat hoorde wat daar gezegd werd en knikte alweer. Ja, eigenlijk deed 
hij dat ook wel. Tenslotte was hij daarom ook vertrokken. 

 
Anarchist: 
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'Klinkt wel mooi, maar zo zit ik niet in elkaar! Ik wil meer uit het leven halen. Ik doe 
dus dingen die moeten volgens mij. Dingen die de loop van de geschiedenis kunnen 
wijzigen. 

 
Verteller: 
 
De vrouw glimlachte, de eenzaat schudde zijn hoofd. En de stilte trad binnen in 
ieders hoofd. 
 
Lied: "Luister naar de stilte” 

 
Verteller: 
 
De drie die een eindje op afstand bleven, snapten geen woord van wat gezegd 
werd. Letterlijk. Maar ook figuurlijk niet. Stilte? Stap voor stap? Het klonk als 
vloeken in een kerk. 
 

Zakenman: 
 
'Het is wél duidelijk dat die vrouw, die eenzaat en dat akelig jonge ventje het samen 
goed kunnen vinden. En dat zou gevaarlijk kunnen worden. Je kunt toch nooit weten. 
Niet dat iemand tegen wetenschap macht en kapitaal samen wat kan ondernemen, 
maar…' 
 

Verteller: 
 
Het probleem was dat éne woordje: samen. Ja, ze waren samen in één 
helikopter aangekomen. Ze stonden samen met z’n drieën naar het groepje te 
kijken. Maar verder? Hoorden ze ook samen? Hadden ze niet elk hun eigen 
dromen, hun eigen verwachtingen, hun plannen en ambitie? Ze werden 
zenuwachtig. 
 

Geleerde: 
 
'Ik vind dat we ook moeten gaan. Niet omdat we bang zijn voor ze. Nee, ik vind ze 
zelfs lichtjes ontroerend. Ik wil gaan voor een andere reden. Als zij ginds gaan 
rondstrompelen, verwoesten ze misschien belangrijke aanwijzigen.' 
 

Generaal: 
 
'En als militair en toekomstig president, moet ik hen in bescherming nemen. Dit is iets 
als een humanitaire actie!' 

 
Zakenman: 
 
Laten we maar die drie maar niet uit het oog verliezen. Voor mij zijn ze misschien de 
eerste klanten, weet je." 
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Verteller: 
 
Zo hadden ze alle drie hun schijnheilige redenen. Nee, niet de zakenman. Die 
zag inderdaad al klanten voor zijn nieuwe vakantieoord. Hij was tenminste 
eerlijk. Daarin dan toch. 
En dus gingen ze verder. Ze stapten zelfs flink door, gedreven door hun hoge 
idealen. Ze haalden het eerste drietal in, want die vonden de weg versperd door 
een diepe kloof. Ze begonnen allemaal naar de lucht, naar de bodem van de 
kloof en naar de verre overkant te staren. Het was de geleerde die het eerst wat 
zei. 
 

Geleerde: 
 
'Probleem: Als ik de formule nog juist heb, is de afstand het vierkant van de diepte, 
gedeeld door de boog van Herakles. Even rekenen? Nee, hier komen we nooit 
overheen.' 
 

Generaal: 
 
Het kan toch niet dat we zover zijn gekomen om het nu op te geven? Misschien kan 
hij springen? Hij is jong en dapper. Hij moet het beslist kunnen. 
 

Verteller: 
 
De generaal wees naar de anarchist. Als hij valt, dacht hij er snel bij, is er niets 
verloren. Moet je dat gezicht en die kleren zien. .. 
De jongen wist wel dat de generaal hem wel dapper en jong noemde, maar hij 
wist ook dat hij het niet meende. 

 
Anarchist: 
 
'Dat zou je wel willen, oude schoft! Ik heb een beter plan. Ik stop een granaat in je 
reet en dan laat ik die ontploffen en dan vlieg je zo…' 
 

Verteller: 
 
De vrouw zwaaide met haar handen en gaf de jongen een vriendelijk klapje op 
zijn schouder. 
 

Vrouw: 
 
'Kom, kom, geen herrie. We zijn moe, we hebben honger. En jij, jongen moet op je 
taal letten. Als we nu eens een hap aten en wat gingen rusten, zou het er misschien 
anders uit zien?' 
 

Verteller: 
 



 8 

De eenzaat zei nog altijd niets, maar haalde een touw uit zijn rugzak, bond er 
een steen aan,  zwaaide die rond en liet het touw los. Het vloog over de kloof 
en wikkelde zich rond een boom. 
De eenzaat gaf een ruk. Het touw zat strak. Hij bond het andere eind stevig aan 
een rotsblok en greep het touw. Hij schoof hand over hand naar de andere rand 
van de kloof, maakte het touw daar nóg beter vast, en wenkte de anderen.  
Op dezelfde manier raakte het hele gezelschap over de kloof. Ze voelden zich 
verward, maar niet onprettig. Ze wisten niet hoe dat kwam.  
En ze voelden zich nog beter toen de vrouw iedereen een boterham gaf met 
smeerkaas en met bruine suiker. En een appel als dessert. Koffie zetten kon ze 
daar wel niet, maar ze had een fles melk in haar tas. Ze aten en toen gingen ze 
weer op weg. Helaas, nog geen uur later stonden ze opnieuw voor een 
hindernis. In een enge  kloof was een enorm rotsblok omlaag gekomen. Er leek 
geen doorkomen aan. En toen, voor het eerst,  zei de eenzaat iets iets. 
 

Eenzaat: 
 
'Je had het over granaten, jongen. Als je die nu eens gebruikte om dat blok op te 
blazen?' 

 
Verteller: 
 
Alle anderen vonden dat een prima idee. Alleen de jongen niet. 

 
Anarchist: 
 
'Dat zou je wel willen. Maar ik houd die granaten bij me. Ik kan ze nog voor anderen 
nodig hebben. Ik vertrouw het allemaal nog niet en wat als ginder ver misschien wel 
een geheim wapen te vinden is of iets anders dat ik moet vernietigen. 
 

Zakenman: 
 
'Vernietigen? We gaan helemaal niets vernietigen. Integendeel zelfs, we gaan 
bouwen. Het wordt een superproject. En ik kan je nu al zeggen… Als jij me helpt, zal 
ik dat niet vergeten. Je krijgt ginds een baantje om van te dromen.' 

 
Generaal: 
 
'En misschien word ik door dar wondere licht weer president. Jij bent eerste 
kandidaat om chef van de veiligheid te worden. Je bent hard, harteloos, gewetenloos 
en houdt van wapens.' 
 

Geleerde: 
 
'Hou op jullie. Zo overtuig je deze jongen niet. Integendeel. Jongen, ik weet niet 
waarom ik dat voel, maar ik heb bepaalde sympathie voor je. Je doet me denken aan 
mijzelf toen ik jong was. Ik had een idee en wilde het ook uitvoeren. Prima. Nu heb ik 
een idee en voer uit war de industrie of het leger van me vraagt. Maar ik vind wel dat 
je ons zou moeten helpen.' 
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Verteller: 
 
Ze begonnen allemaal tegelijk op hem in te praten, en dat maakte hem alleen 
maar wantrouwiger en koppiger. Dus besloten ze maar om te gaan slapen, 
misschien bracht de nacht wel raad. De luxe-tenten van de machtige drie 
staken in schril contrast af met de twee iglo-tentjes van de huisvrouw, de 
anarchist en ‘de-onder-de-blote-hemel’-slaapzak van de eenzaat. 
In één van die tentjes woelde de jongen om en om. Hij stopte zijn vingers in zijn 
oren, dacht dat de hele wereld hem gek wilde verklaren, maar de stem die hij 
hoorde, diep in zijn hoofd, bleef zachtjes zingen. 
 
Lied: 'Het licht van het weten' 

 
Verteller: 
 
Uren lang lag de jongen nog te woelen, te vechten met zijn oude zelf. Niemand 
merkte het, behalve de geleerde. Zij probeerde nog altijd een formule te vinden, 
iets met zwaartekracht en soortgelijk gewicht en hefbomen om dat rotsblok op 
te ruimen. Maar het lukte niet. Toen ze de jongen hoorden kreunen, ging de ze 
bij hem liggen. Ze sloeg haar armen om zijn schouders en voelde hoe hij 
beefde. 

 
Geleerde: 
 
'Scheelt er wat?' 
 

 
Anarchist: 
 
'Wat maakt het jou uit?' 
 

Geleerde: 
 
'Ik heb je in het oog gehouden. Vanaf het begin van deze tocht.' 
 

Anarchist: 
 
'Waarom?' 
 

Geleerde: 
 
'Het klinkt misschien gek, maar je lijkt op mij. Vroeger, was ik even overtuigd van het 
feit dat ik en ik alleen de wereld zou redden.' 
 

Anarchist: 
 
'Maar je hebt het niet gedaan!' 
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Geleerde: 
 
'Nee, omdat ik dacht dat ik het alleen moest doen. Als ik je nu beloof dat ik je help in 
het geval er ginds iets fouts gebeurd.' 
 

Anarchist: 
 
'Ik, waarom zou ik dat doen? Waarom? Zeg me eens waarom? Ik ben de sterke 
voorlopig. Ik heb de springstof, de wapens, de granaten! Ik kan een held worden.' 

 
Geleerde: 
 
'Ik begrijp je, het is allemaal vreemd en verwarrend. Je weet niet meer waar je het 
hebt. Met mij is het net zo. Ik heb onderweg al heel veel geleerd. Ik snap dat je ons 
niet vertrouwt. We hebben dat ook niet echt verdiend. Maar kijk een rondom je. De 
oude man heeft de groep geholpen, de vrouw heeft het gedaan, als ik het kon, zou ik 
het ook doen. Ik weet nog niet war we zullen vinden; ik begrijp niet wat er aan de 
hand is. Maar misschien moet ik meer leren begrijpen met mijn hart dan met mijn 
hoofd. En dan voel ik dat er iets veranderd is, ik heb geprobeerd het te meten en te 
becijferen, maar dat lukt niet. 
 
Verteller: 
 
De jongen werd rustiger. Dit, die arm om zijn schouders, had hij zo lang gemist. 
Ze hadden hem altijd over strijd en revolutie verteld en nooit over liefde en 
zacht vertrouwen en wat je daarmee kunt doen. Nooit had iemand hem zachtjes 
gestreeld, hem gewiegd, hem gezegd dat…En toch bleef hij wantrouwig, nog 
een beetje. 
 

Anarchist: 
 
'Maar de twee anderen? Die willen ons nog altijd belazeren. Jij bent misschien wel 
heel verstandig, maar je ziet het niet. Je zegt dat het anders wordt, ik voel het niet, ik 
zie het niet. Mijn haren gaan rechtop staan als ik ze bezig zie.' 
 

Geleerde: 
 
'Ach, misschien vallen ze wel mee. Ze zitten natuurlijk opgesloten in een heel dik en 
hard pantser, maar dat breekt het licht ook wel open je zult het zien. Wil je ons niet 
helpen?' 

 
Verteller: 
 
De jongen zweeg heel lang. De ene gedachte na de andere stormde door zijn 
hoofd, ze botsten en beukten tegen elkaar op. Hij kwam er niet uit. 
 

Geleerde: 
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'Ik zou bijna smeken. Snap je niet dat wat jij zwak vindt, eigenlijk heel sterk is, 
precies omdat je jezelf moet overwinnen?' 

 
Anarchist: 
 
'Je praat te goed!' 

 
Geleerde: 
 
'Ik meen het. En als je wil, smeek ik echt. Wat moet ik doen om je te overtuigen?' 
 

Anarchist: 
 
'Ik wil wel, maar…' 
 

Verteller: 
 
Hij zweeg verveeld. Er was iets, iets wat zelfs de geleerde dame niet kon 
vermoeden. De jongen draaide met zijn vingers, hij keek naar de grond. 
 

Geleerde: 
 
'Maar wat dan?' 
 

Anarchist: 
 
'Ik heb zo hoog van de toren geblazen, maar ik weet eigenlijk niet…eigenlijk niet 
…eigenlijk niet echt… hoe ik die granaat moet gebruiken.' 
 

Geleerde: 
 
'Dan is dat iets wat we de anderen beslist niet zo meteen moeten vertellen. Voorlopig 
niet, tenminste.' 
 

Verteller: 
 
De volgende morgen stond de zakenman als eerste op en begon in zijn mobile 
telefoon te tateren. Hij schreeuwde steeds harder, drukte op steeds meer 
knopjes. Maar het hielp niet. De batterij was leeg. 
Razend keilde hij het ding tegen een rots.  Afgesneden van zijn zekerheden. 
 

Zakenman: 
 
'Wat doen we nu?' 

 
Geleerde: 
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'Daar moeten we over praten.' 

 
Generaal: 
 
'Praten? Wij? Bedoel je dat de anderen ook wat mogen zeggen?' 
 

Zakenman: 
 
'Ja, bedoel je zo praten? Allemaal tegen elkaar, die jongen, die gewone vrouw, die 
eenzaat daar?' 
 

Geleerde: 
 
'Dat heb je als je verstandig bent. Dan snap je dat. Opeens heb je dan door dat je 
alleen machteloos bent, wie je ook was, wie je ook wordt. En dus moet je met de 
anderen praten om je probleem op te lossen.' 

 
Zakenman: 
 
'Maar ik praat nooit! Ik geef opdrachten en noem dat delegeren. Het kan me niet 
schelen hoe jij het noemt, maar ze moeten doen at ik zeg!' 

 
Generaal: 
 
'Hij heeft gelijk. Ik praat ook niet! Ik geef bevelen! Ik hoef geen gepraat. Dat is 
gewoon tijdverlies en de vijand is trouwens overal.' 
 

 
Geleerde: 
 
'Dan zullen jullie moeten leren praten, want anders komen we niet vooruit!' 
 

Verteller: 
 
De huisvrouw was druk in de weer met het ontbijt. Ze kregen opnieuw bruine 
suiker op hun brood en smeerkaas. En één kopje melk. De superdrie leken 
eerst het aanbod van de boterham en de melk te weigeren maar vanwege het 
ontwapenende aandringen van de vrouw namen ze dit armeluis ontbijt toch 
maar aan. En terwijl ze zo zaten te eten,  kwam er een soort glimlach op het 
gezicht van de een en de andere. Niemand sprak…iedereen staarde voor zich 
uit... 
 Hóe waren ze in deze situatie verzeild geraakt? Even leek het alsof er een niet 
uitgesproken samenhorigheidsgevoel was… zo léék het. 
 
Lied: ' De nieuwe tijd' 
 

Verteller: 
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Ik wil een lang verhaal kort maken. Het was voor de drie zelfgekroonde 
koningen echt wel wennen. De geleerde had het eigenlijk het minst moeilijk. 

 
Geleerde: 
 
'Nee, ik heb niet opeens het andere kamp gekozen. Dat doe ik nooit. Ik denk altijd. 
Maar ik heb het al snel ingezien, gewoon door het contact met die eenvoudige 
mensen.' 
 

Generaal: 
 
'Ingezien? Contact? Wat is dat allemaal? Ik voel me eerlijk gezegd een beetje 
vreemd, maar dat?' 
 

Zakenman: 
 
'Voorlopig voel ik niets. Ik weet alleen dat die kleine schoft kan helpen en dat niet wil 
doen!' 

 
Vrouw: 
 
'Weet je wat mijn vader altijd zei vroeger? Vriendschap, eerlijkheid, medemens, 
zorgen voor, luisteren naar…dat zijn de mooiste woorden en uitdrukkingen in het 
woordenboek van het leven. Het kan een poosje duren eer je weet  hoe je die moet 
schrijven.' 

 
Eenzaat: 
 
'Jullie kunnen nu doen wat jullie willen, maar als we hier uit willen geraken en ginds 
aankomen, moeten jullie echt wel met de jongen daar praten. Tot zijn verbazing 
misschien heeft hij de touwtjes in handen. Besef dat goed. Wat willen jullie? En maak 
voort, want ik hoor in de verte een storm opsteken.' 

 
Generaal: 
 
'Hoe weet jij dat?' 
 

Vrouw: 
 
‘Hoorde gij da ni?Hedde hij stopkes in a oren?' 
 

Verteller: 
 
Met de snelheid van een op hol geslagen TGV kwam de storm opzetten. De 
wind rukte aan de bomen en struiken, een stortvlaag geselde de rotsen, donder 
roffelde en bliksem spijkerde de zwarte lucht aan de aarde vast.  
Het was adembenemend. De vrouw klampte zich vast aan de eenzaat, de 
geleerde probeerde overeind te blijven door zich vast te houden aan de 
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anarchist. De zakenman deed alsof er niets aan de hand was en de generaal 
stond in de houding, gezicht in de wind. Niet lang, want hij werd gewoon van 
zijn sokken geblazen, net als de zakenman trouwens. En nog altijd nam  de 
storm in kracht toe. Stortbeken kwamen omlaag van de steile wanden van de 
kloof. En toen…Een nieuw soort donder, een steenlawine, een tonnenzwaar 
blok stortte naar beneden. Iedereen schreeuwde, dook weg. En toen de storm 
eindelijk afnam zagen ze dat ze nu helemaal vastzaten in de kloof. Voor en 
achter hen was die door rotsen en gesteente afgesloten.  
Het bleef een tijd stil toen ze dat beseften. 
 

Vrouw: 
 
'Amai, amai, dat was wat! Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.' 

 
Generaal: 
 
'Inderdaad, het was een storm van ongekende sterkt, een orkaan zou ik zeggen.' 

 
Eenzaat: 
 
'Geen gewonden of doden, bedoel je? Nee, dat niet, maar…heb je dat al gezien? We 
zitten als ratten in de val.' 
 

Anarchist: 
 
'Dat is een vreemd gevoel, niet? Maar nuttig voor jullie. Zo weten jullie eindelijk ook 
eens hoe massa's mensen zich voelen.' 

 
Zakenman: 
 
'Blaas niet zo hoog van de toren, jongetje! Help ons hieruit.' 

 
Anarchist: 
 
'Hee, jij! Tegen wie heb je het? Koop een hond of blaf zelf, maar spreek mij aan als 
een mens!' 
 

Generaal: 
 
'Doe wat hij zegt. Nu!' 

 
Anarchist: 
 
'Zie je nu wat er gebeurt? De aap komt uit de mouw. Ze zijn nog net dezelfde.' 
 

Zakenman: 
 
'Wat bedoel je nou man!' 
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Anarchist: 
 
'Nu het weer dag is, zie ik het allemaal duidelijk. Jullie willen me gewoon beduvelen. 
Ik heb de springstoffen, ik heb de touwtjes in handen. En wat ik jou verteld heb, klopt 
niet!' 

 
 
 
 
 
 
Verteller: 
 
De anarchist wees beschuldigend naar de geleerde, maar ze was nergens te 
bekennen…De stilte kreeg heel even gewicht… Het lag niet in de aard van de 
geleerde om zich afzijdig te houden, gewoonlijk nam ze altijd deel aan 
discussies. Maar nu…was ze er gewoon niet. De anarchist keek rond en begon 
haar eerst aarzelend, dan koortsachtig, te zoeken. 
De huisvrouw en de eenzaat volgden zijn voorbeeld en zochten ijverig mee. 
Alleen de generaal en de zakenman bleven vanop een afstand, koel en 
apathisch de zoekactie gade te slaan. 

 
Vrouw: 
 
'Oh t'is niet waar! Ze ligt hier, kom, mannen,dees is serieus, kom snel! Ik denk dat ze 
vrie hulp nodig heeft. 
 

 
 
Verteller: 
 
Daar lag ze, achter een groot rotsblok, bewusteloos met een gapende hoofdwonde. 
Haar been lag in zo’n vreemde houding dat het wel gebroken moest zijn. 
Waarschijnlijk was ze geraakt door vallende rotsen. 
 

Eenzaat: 
 
'Voorzichtig bij het optillen, haar been is duidelijk gebroken.' 
 

Verteller: 
 
De eenzaat en de huisvrouw verpleegden de geleerde snel, vaardig en toch 
zacht. Alles leek als vanzelf te gaan, alsof ze niet hoefden na te denken. 
De generaal en de zakenman bleven eens te meer afzijdig. Ze fluisterden tegen 
elkaar, en keken listig naar de anarchist. 
 

Vrouw: 
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'Da ziet er een stevige spalk uit, hé maske, da die de stille mijnheer heeft 
gemaakt…da's goe voor het voetje.’ 
 

De verteller: 
 
De geleerde antwoordde niet, ze was nog steeds buiten bewustzijn. 
 

Eenzaat: 
 
'Hier jongen, neem een mes en snij een paar stevige takken om een draagberrie te 
maken.'  
 
Verteller: 
 
Door deze opdracht vergat de jongen even de dreigende blikken van de 
zakenman en de generaal. De vrouw moest geholpen worden. Plots besefte de 
zakenman dat ze nog maar met zijn zessen waren. 

 
Zakenman: 
 
'Verdomme, waar is iedereen? Waar is het konvooi? Waar zijn de dragers?' 
 

Verteller: 
 
Hij keek achter zich, en het pad waar ze voor de storm nog hadden gelopen, 
was helemaal bedolven onder een massa slijk en rotsblokken. Ofwel had het 
konvooi de lawine kunnen ontwijken, ofwel niet…Het werd stil…Hoe moest dit 
verder? Zo zonder hun slaafs gevolg? De stilte die daarop volgde, gaf geen 
antwoord. 
Iedereen kroop weer in zijn eigen gedachten. Het werd zo stil, dat ze er niet 
meer tegen konden.  
Toen begonnen de generaal en de zakenman opnieuw tegen elkaar te 
fluisteren. Ze keken steels naar de anarchist en knikten. Ze waren duidelijk iets 
van plan. En heel onverwacht, net toen de jongen aan het wegdromen was, 
sprongen ze op hem af. 
 

 
 
Generaal: 
 
'Hou hem beet, ik pak de springstoffen. Het is niet goed dat het gewonen volk de 
macht in handen heeft.' 

 
Zakenman: 
 
'Ik pak hem wel!' 
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Verteller: 
 
Maar de anarchist was jong en snel en sterker dan ze hadden verwacht. Hij 
schopte de een onderuit, gaf de andere een dreun en haalde de granaat uit zijn 
zak. 
Hij stak ze in de lucht. 
 

Anarchist: 
 
'Terug, rotzakken! Schoften! Sukkels! Terug of ik blaas jullie op, ja, met mezelf erbij! 
Achteruit zeg ik!' 
(zingt) 
 
Heb je die twee gezien? 
Die schoft? Die rat! 
O nee, ben je soms blind misschien? 
Was wat je zei zomaar een gril? 
Dacht je, ik doe toch wat ik wil? 'T kan me niet meer schelen, het maakt toch geen 
verschil, 
Nou en, wat kan me dat verdommen? 
Ik doe geen mens nog iets cadeau! 
Ik praat alleen nog met mijn bommen 
Maar laat zitten, laat maar zo! 
 
(refrein lied) 
 

Eenzaat: 
 
'Nu hebben jullie het wel mooi verknald. Wat wilden jullie eigenlijk bereiken met deze 
onzinnige actie?' 
 

Generaal: 
 
'Ik wil vooruit, maar niet onder elke voorwaarde. Ik wil een eerbare oplossing. En ik 
wil niet opgehouden worden door gewonden en sukkels zoals jullie.' 
 

Zakenman: 
 
'En ik wil ook vooruit, en het mag me niet teveel kosten. De enige reden waarom ik 
deze expeditie ben aangegaan, is: zaken doen.' 
 

Verteller: 
 
De generaal en de zakenman hadden het nog altijd niet gesnapt. Maar ze 
verloren steeds meer terrein. En de anarchist had nog steeds de handgranaat… 
 

Anarchist: 
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'Ik blaas iedereen op, ook mezelf! Niemand zal ooit iets terugvinden van deze zielige 
expeditie. Hier eindigt dit verhaal!' 

 
Verteller: 
 
De eenzaat stond voorzichtig op, en zette zich tussen de vechthanen. 

 
Eenzaat: 
 
'Nu is het genoeg! Jongen, ik beloof je één ding, als die twee nog zoiets proberen 
dan hebben ze het met mij te maken. Vanaf nu, mijnheer de zakenman, en mijnheer 
de generaal, doen jullie het beter heel wat rustiger aan, of jullie weten niet wat jullie 
overkomt!' 

 
Verteller: 
 
De zakenman en de generaal waren onder de indruk van wat de eenzaat zei, hij 
die anders zo zwijgzaam was… 
 

Vrouw: 
 
'Luister, als we niet allemaal hier willen sterven dan zal je die springstoffen moeten 
gebruiken. Het is een kwestie van leven of dood. Als je het niet voor ons wilt doen, 
doe het dan voor jezelf.' 
 

Anarchist: 
 
'Maar...Maar…ik weet eigenlijk niet hoe ik die springstoffen moet gebruiken. 
 

Eenzaat: 
 
'Generaal, jij wou zo graag met die springstoffen werken, niet?' 

 
Generaal: 
 
'Goed, ik zal heel precies uitleggen hoe je de springstoffen kunt gebruiken.' 

 
 
 
 
Eenzaat: 
 
'Laat mij dan op het blok klimmen en de spleet zoeken waar de springstof moet 
terechtkomen. Jij, jongen kunt dan de springlading aanbrengen en tot ontploffing 
brengen. Zo houd jij tot het laatste ogenblik de situatie in handen.' 
 

Verteller: 
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En zo gebeurde het. Iedereen ging aan de slag. 
En er leek iets vreemds te gebeuren. Iedereen voelde zich anders dan vroeger.  
Helemaal anders. 

Zakenman: 
 
'Wel, voor de eerste keer in mijn leven voel ik mij nutteloos. Ik stel vast dat ik eigenlijk 
niet echt iets kan, behalve cijferen, rekenen, mooie praatjes verkopen, centen tellen.' 
 
 
 
 
 
 

Verteller: 
 
De knal die een uurtje later klonk was oorverdovend. Het gejuich van het vijftal 
dat de weg weer vrij zag, nog meer. 
En ze lachten, ze gaven elkaar de hand. Toen het opnieuw avond werd, vielen 
ze moe, maar tevreden neer in het gras. De gewonde geleerde sliep nog altijd. 
De eenzaat zette een kamp op, maakte vuur en zong liederen die de anderen 
ontroerden. 
 
Lied: 'Dichter bij het licht' 
 

Verteller: 
 
Kort daarop kwam de geleerde terug bij bewustzijn en vroeg wat water. 
 

Vrouw: 
 
'Hier sé, maske, drinkt mor is goed door. Nu hebben ze ons goed gehad, hé kind, 
met die storm. Maar wij gaan voor u zorgen, zenne, wij laten u niet alleen. Mannekes, 
ik zou nu toch wel graag dat licht zien, en ik hoop dat dees maske dat ook kan 
meemaken, komaan…' 
 

Verteller: 
 
Maar sommigen dachten daar anders over… 
 

Zakenman: 
 
'Het is toch duidelijk dat wij haar zullen moeten achterlaten, niet?' 
 

 
Generaal: 
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'Ja, uiteraard kunnen we ons tempo niet aanpassen aan kreupelen en gewonden. Wij 
moeten vooruit! In oorlogstijd kunnen we niet stil blijven staan bij geleden verlies, we 
moeten verder zonder om te kijken. 
 

Verteller: 
 
De anarchist voelde verzet in zich opkomen, en hij riep: 
 

Anarchist:  
 
'Als jullie denken dat wij deze vrouw zullen achterlaten, dan hebben jullie het mis! Zij 
gaat mee!' 

 
Eenzaat: 
 
'Mevrouw voelt u zich sterk genoeg  om verder te gaan?' 
 

Verteller: 
 
De geleerde knikte. De eenzaat en de anarchist tilden de draagberrie op, en zo 
gingen ze verder. De generaal en de zakenman volgden, schoorvoetend.  
Vanuit hun hoogte keken ze neer op deze stuntelige aanpak van de 
reddingsactie. 
 

Zakenman: 
 
'Dit houden ze nooit lang vol. En op mij moeten ze niet rekenen! Ik heb al betaald 
voor draagpersoneel. 
 

Generaal: 
 
'Als er iets gedragen moet worden, dan is het verantwoordelijkheid, en daar ben ik 
uiteraard de meest geschikte persoon voor.' 
 

Verteller: 
 
Maar buiten hun verwachtingen, hielden ze het toch al twee uren vol in de 
bergen, tot ze niet meer verder konden. Voor hen lag een 20m diepe ravijn. 
Zonder woorden maakte de eenzaat een touw vast aan een paar stevige bomen. 
Hij vroeg de anarchist en de vrouw om de geleerde voorzichtig op zijn rug vast 
te maken met een touw, dat aan de andere kant rond hun middel werd 
bevestigd. 
 

Vrouw: 
 
'Legt daar maar ne goeie knoop in, want als da loskomt, zijn we ni aan de nief 
patatjes!' 
 

Verteller: 
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De eenzaat daalde als eerste in het ravijn, met de geleerde op zijn rug. De actie 
verliep langzaam maar zeker, en iedereen volgde. 
 

Vrouw: 
 
'Amai, dat was spannend, allez, en nu terug omhoog!' 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteller: 
 
De geleerde hield zich kranig, maar dit vergde heel wat van haar krachten. De 
anarchist stelde voor om als eerste naar boven te gaan, daar zou hij dan het 
touw vastmaken, en iedereen naar boven hijsen. 
Hij had nog maar net dit idee geopperd, of de zakenman en de generaal 
klauterden gehaast langs hen heen naar boven. Ze lieten iedereen zomaar aan 
hun lot over. Eenmaal boven zetten ze hun weg verder langs het smalle pad.  
 

Generaal:  
 
'Zo, dat is dat. Nu verliezen we geen tijd meer met die sukkels en kunnen we deze 
expeditie met z’n tweeën verder zetten.' 
 

Zakenman: 
 
'Prima actie, collega, nu kunnen we eindelijk zelf ons tempo bepalen.' 

 
Verteller: 
 
De vrouw raakte moeizaam boven, maar ze hielp de anarchist. Samen hielpen 
ze de eenzaat en de geleerde. 
En toen slaakte de vrouw een kreet… 
 

Zakenman: 
 
'Wat was dat? Heb je die kreet gehoord?' 
 

Generaal: 
 
'Hoe? Zijn er dan nog mensen op dit pad? 
 

Zakenman: 
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‘Nee, het kwam vanuit het ravijn.’ 
 

Generaal: 
 
'Het lijkt wel of ze hulp nodig hebben.' 

 
Zakenman: 
 
'Niet stilstaan, en zeker niet terugkeren. We moeten verder.' 
 
 
 
 
 

Verteller: 
 
Maar om een of andere mysterieuze reden bleven ze toch staan, en hoewel ze 
absoluut verder wilden, dwong een vreemde kracht hen om terug te keren. Ze 
leken wel in trance. Ze draaiden zich om en daalden weer af. Steeds sneller en 
sneller naar de hulpkreten in het ravijn. 
 

Anarchist: 
 
'Help ons aub! Het touw komt los, we kunnen het niet langer houden. Doe 
godverdomme iets, anders glijden ze helemaal weg.’ 
 

De verteller: 
 
De zakenman keek over de rand van het ravijn, maar  deinsde meteen terug, 
want hij had hoogtevrees. Vastbesloten greep de generààl het touw, en samen 
met de anarchist en de vrouw trok hij zo hard hij kon. Zonder resultaat, want 
beneden zat de eenzaat vast tussen twee rotsen. 
Het zweet stond de zakenman op het voorhoofd. Hij nam een besluit. Met zijn 
gezicht naar de rotswand, begon hij aan de afdaling tot bij de eenzaat. 

 
Anarchist:  
 
'Pas op!' 

 
Verteller: 
 
…Riep de anarchist. Te laat. De zakenman gleed uit. Hij probeerde zich nog 
vast te klampen maar tevergeefs. Rakelings scheerde hij langs de eenzaat en 
de geleerde en viel met een smak op een uitstekende rots. 
Een vogel vloog verschrikt op. Het geluid van de smak had de tijd verlamd. In 
de mistige vallei was alleen de regen nog hoorbaar. 
 

Anarchist: 
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'Ik ga naar beneden.' 
 

Generaal: 
 
'Wacht! We hebben je hier nodig. Ik vrees trouwens dat het te laat is, hij beweegt niet 
meer.' 

 
 
 
 
 
 
 
Verteller: 
 
De eenzaat noch de geleerde konden hulp bieden. Hun lot was in handen van 
de drie boven hen. Maar zij konden het touw niet loslaten, de situatie zat 
muurvast. 
 

Vrouw: 
 
'Ochot zie na...Dat is precies ne vogel…amai wat een beest…oeioei!' 
 

Verteller: 
 
Een grote vogel was naast de zakenman neergestreken, hij keek met een 
zijdelingse, strenge blik naar het lichaam van de man. Hij duwde beurtelings 
met zijn poot en zijn snavel tegen zijn been. 
 

Anarchist: 
 
'Scheer je weg, smerig beest!Maak dat je wegkomt!' 
 

Vrouw: 
 
'Stil, stil…soms doen vogels dingen die wij nog nooit gezien hebben…zie!' 
 

Verteller: 
 
De vogel bleef met zijn snavel zachtjes tegen de arm van de zakenman duwen. 
Hierbij maakte hij stille, ijle geluiden. Een hele tijd gebeurde er niets. En toen … 
bewoog er een vinger, nauwelijks merkbaar…  
 

Vrouw: 
 
‘Oh, kijkt na, hij beweegt!’ 
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Verteller: 
 
Dan een hand, een voet en tenslotte het hoofd. 
 

Generaal: 
 
'Hoe is het mogelijk: hij beweegt!' 
 

Anarchist: 
 
'Het is een wonder, hij leeft!' 

 
 
 
 
Verteller: 
 
In de vallei was een gezamelijke vreugdekreet was te horen. Iedereen keek 
mekaar aan in opperste verwondering. Maar toen ze terug in het ravijn keken, 
zagen ze alleen nog maar de zakenman. 
 

Vrouw: 
 
'Maar waar is die vogel nu gebleven, heeft er iemand hem zien wegvliegen? 
 

Verteller: 
 
Moeizaam kwam de zakenman overeind. Hij klom naar de eenzaat toe, en sloeg 
erin om diens been te bevrijden. 
Iedereen juichte al vanbinnen, maar ze moesten nog even op de tanden bijten: 
de eenzaat en de geleerde werden voorzichtig naar boven getrokken, en zo in 
veiligheid gebracht. En dan was het de beurt van de zakenman.  
 

Anarchist: 
 
'Grijp het touw en maak het vast rond je middel. 
 

Verteller: 
 
Wonderwel was het de anarchist die alle instructies gaf. De zakenman kon zich 
nog aan het touw vastmaken, maar viel toen bewusteloos. Iedereen schrok, 
maar ze bleven koelbloedig. Ze trokken hem heel voorzichtig naar boven. Daar 
kwam hij al snel weer bij. 
 

Vrouw: 
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'Manneke, nu hebt ge ons doen verschieten zenne, ik heb der nog de bibber van! 
Wat ging jij daar beneden nu allemaal doen? Seg, wete gij dat er ne vogel a wakker 
hee gemaakt?’ 
  

Verteller: 
 
Waar was de vogel gebleven?... 
"Bedankt", zeiden de eenzaat en de zakenman bijna samen. Ze keken elkaar 
aan, en knikten, zonder een woord te zeggen. Ook de geleerde knikte. 

 
Geleerde: 
 
'Bedankt, iedereen. Hier kan geen enkele formule tegenop!' 
 
 
 

Verteller: 
 
Het werd donker, het regende. Het gezelschap moest schuilen onder een 
overhangende rots. Ze waren uitgeput, en besloten om daar de nacht door te 
brengen. De eenzaat maakte vuur. Iedereen zat stilletjes bij de warmte en het 
licht, en herbeleefde het hele avontuur, in gedachten. 
Er was een gevoel van verbondenheid, én verwarring…Want stonden hun 
belangen niet lijnrecht tegenover elkaar? Hoe moest het nu eigenlijk verder? 
Maar ondanks de verwarring, ondanks de verandering en de tegenstrijdige 
gevoelens, vielen ze in een diepe slaap…De één na de andere. Hoe moest het 
nu morgen verder? 
 
De volgende dag werden ze wakker, en de hemel was opgeklaard. Alles zag er 
veel beter uit. Er hing een vreemd zacht licht. Spectaculair was het niet. De 
wind, de vogels, ze leken muziek te maken, het leken vreemde, onaardse 
klanken. Iedereen keek, en luisterde, en voelde…Ze schrokken bijna toen 
iemand iets zei… 

 
Vrouw: 
 
'Dit is het! Voelen jullie het niet? Hier is het goe! Het is iets wat ge bijna kunt voelen 
en vastpakken. Hier is de vrede iets wat je kan aanraken. 

 
Generaal: 
 
'Gek toch, ik voel iets, maar ik weet niet wat het is.' 
 

Zakenman: 
 
'Ik heb voortdurend de neiging om te zuchten, tevreden te zuchten. Maar kan dit HET 
zijn? Is dit wat we hebben gezocht?' 
 

Geleerde: 
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'Ja, denk ik. Maar het is vreemd. Hebben we hier zoveel moeite voor gedaan,' 
 

Anarchist: 
 
'Bijna niet te geloven! Dit is zo simpel, zo gewoon.' 
 

Vrouw: 
 
'Juist, het is simpel, het gewoon en toch! Jullie vergeten één ding. We zijn hier, we 
zien dit, we beleven dit alleen omdat we er samen gekomen zijn. Denken jullie dat 
vrede, dat vriendschap iets is als kathedralen bouwen of kanalen graven of raketten 
naar Mars sturen? 
Nee, ik denk dat de vrede er komt als je samen een boterham eet.' 
 

Verteller: 
 
Het klonk zo eenvoudig, zo simpel, dat de geleerde haar wenkbrauwen fronste, 
dat de generaal in de houding wilde gaan staan en de zakenman naar zijn 
telefoon tastte tot hij zich herinnerde dat hij die niet meer had. 
De eenzaat bromde instemmend en de jongen knikte dat ze gelijk had. Toen 
dachten de anderen ook nog eens na en ja, de vrouw had gelijk. Vrede, rust, 
vriendschap was eigenlijk heel eenvoudig, heel simpel, en vooral heel prettig. 
En wat ook zo gek was : de zachte, onaardse muziek werd woorden, woorden 
die ze zomaar kon zingen. 
 
Lied ' Wie we zijn, zijn we nooit meer alleen' 
 

 
Einde 

 
 
 


