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Een ongewone ontmoeting 
 
Nog twee haltes... 

Nog twee haltes... 

Nog twee haltes... 

De bus rijdt voorbij een halte. 

De volgende halte! 

Ik kijk naar buiten. Geen huizen, enkel bos. Hier moet het inderdaad zijn. Mijn hand reikt                

naar het knopje om een halte aan te vragen. Ik maak oogcontact met een meisje aan de andere                  

kant van de bus. Ook zij reikt naar het geel-blauwe knopje. Op hetzelfde moment drukken we. 

PING 

Het schelle belletje weerklinkt door de bus. Ze rijdt nog een heel stuk door, tot we aan een                  

gele paal met een plakkaat komen. Er staat maar één buslijn op. De bus stopt, het meisje en ik                   

gaan aan de deur staan, wachtend tot de chauffeur ze opendoet. Ik probeer oogcontact te               

maken, maar ze kijkt naar de grond. De deur gaat open. Het meisje wipt meteen uit de bus en                   

begint te wandelen in de richting die ik ook uit moet, haar donkerblonde krullen zweven               

achter haar aan. Met een klein huppelpasje haal ik haar in. 

‘Hè, waar moet je heen?’ 

‘Hmm?’ 

Ze kijkt op en kijkt me aan alsof ik haar net uit een compleet andere wereld heb gehaald. 

‘Waar moet je heen?’ 

‘Ergens.’ 

‘Ergens?’ 

‘Het maakt toch niet uit waar ik heenga? Ik kom er wel.’ 

‘Ik moet toevallig ook ergens heen. Zullen we anders samen naar daar wandelen?’ 

Haar lippen krullen omhoog in een glimlach. 

‘Goed. Jij wint. Hoe heet je?’ 

‘Toke.’ 

‘Toke? Da’s een speciale naam.’ 

‘Eigenlijk heet ik Cato, maar mijn ouders noemden me altijd Toke toen ik klein was en                

uiteindelijk is het gewoon mijn naam geworden, niemand noemt me nog Cato.’ 

‘Oh, nou, hallo Toke dan.’ 



SW1801 
 

‘Krijg ik jouw naam ook nog te horen of moet ik hem raden?’ 

‘Ik ben Narah.’ 

‘Narah? En dan noem je Toke een speciale naam?’ 

Verlegen draait ze haar hoofd weg. 

‘Vanwaar komt je naam? Heeft hij een speciale betekenis?’ 

‘Mijn moeder is geboren in Schotland. Narah is een Schotse naam en hij betekent “koningin               

van de wolven”. Misschien is mijn naam een verklaring voor de rust die ik altijd vind in                 

bossen.’ 

‘Je vindt er rust? Hoezo dan? Ik vind bossen net verschrikkelijk.’ 

‘Omringd zijn door bomen met enkel het geluid van vogels en de wind werkt rustgevend. Als                

ik stress heb of verdrietig ben of iets anders in die lijn, ga ik altijd naar het bos. Als het echt                     

heel erg is, neem ik een tent mee en overnacht ik er.’ 

‘Huh? Dat mag toch niet?’ 

‘Alles mag zolang niemand je betrapt. Hoezo vind jij bossen verschrikkelijk?’ 

‘Gewoon. Het zit er vol beesten die je steken, je kan er makkelijk in verdwalen en ik kom er                   

nooit zonder wondjes uit. Ik blijf altijd wel ergens achter een doornstruik steken, struikel over               

een boomwortel of een tak die echt overal had kunnen vallen, valt net op mijn hoofd. Het is                  

alsof het bos me haat.’ 

Ze giechelt. 

‘Wat? Ik meen het hoor, het is niet grappig!’ 

‘Natuurlijk meen je het, daar twijfel ik niet aan,’ zegt Narah, nog steeds met een grijns op                 

haar gezicht. 

We draaien een straat naar rechts in. Ik glimlach. Stiekem ben ik blij dat Narah dezelfde                

richting uit moet als ik. Kennelijk denkt zij hetzelfde, want ze kijkt me glimlachend aan en                

zegt: ‘Hè, moet jij hier ook zijn?’ 

‘Ik moet naar het bos,’ antwoord ik. ‘Jij ook waarschijnlijk?’ 

‘Inderdaad. Weet je wel naar welk stuk bos je moet? Er grenzen er drie aan elkaar hier.                 

Eigenlijk is het één groot bos, maar net omdat het zo groot is, zijn mensen na een tijdje een                   

onderscheid beginnen maken tussen de verschillende zones.’ 

‘Oh, welke zones zijn er?’ 

‘Het Dennenbos, het Speelbos en het Wolvenbos.’ 

‘Laat me raden, jij gaat naar het Wolvenbos?’ 
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‘Hè, ik had jou een vraag gesteld, draai het nu niet om!’ 

‘Ik ga ook naar het Wolvenbos. Er staat daar een jeugdverblijf waar in de vakantie veel                

scouts- en chirokampen doorgaan, maar je kan het ook doorheen het jaar huren. Mijn              

toneelkring heeft het voor een weekend gehuurd. We houden er onze jaarlijkse barbecue en              

wie wil, kan blijven slapen.’ 

‘En blijf je slapen?’ 

‘Nee, ik heb morgen een monologenwedstrijd.’ 

‘En wat is dat voor iets?’ 

‘Een wedstrijd waar alle deelnemers een monoloog brengen, wat zou het anders zijn?’ 

‘Dat stukje snapte ik, maar wat is een monoloog?’ 

‘Oh, je kan het omschrijven als een toneelstuk dat door één acteur wordt opgevoerd. Soms is                

het een verhaal dat verteld wordt, maar er kunnen net zo goed meerdere personages zijn die in                 

dialoog gaan met elkaar, alleen worden ze gewoon allemaal vertolkt door die ene acteur.’ 

‘Oh wow, dat klinkt moeilijk. Wat voor iets ga jij doen?’ 

‘Ik ga het verhaal van Michael Johnston en Edward Lyons brengen. De “Blood Brothers”. Het               

is een musical, maar ik heb het bewerkt zodat ik het verhaal op mijn eentje in tien minuten                  

kan vertellen.’ 

‘En er is ook publiek zeker?’ 

‘Ja, inderdaad.’ 

‘Kan ik ook komen kijken?’ 

Mijn hart maakt een sprongetje. Ze kent me nu, wat, tien minuten, en dan wil ze al meteen                  

komen kijken naar mijn monoloog? Zelfs mijn “echte” vrienden willen niet komen kijken. 

‘Natuurlijk! Elke deelnemer mag vijf mensen uitnodigen om te komen kijken, maar ik heb              

nog maar één persoon die wil komen.’ 

‘Eén maar?’ 

‘Alleen mijn mama komt. Mijn papa is ook lid van de toneelkring en al speelt hij al jaren geen                   

toneel meer, regisseert hij nooit iets en zit hij niet in het bestuur, toch blijft hij wel                 

overnachten vanavond.’ 

‘Als hij geen van al die dingen doet, waarom is hij dan nog lid?’ 

‘Voor de gezelligheid. Eigenlijk speelt maar een derde van de leden effectief toneel. We zijn               

meer een vriendenkring dan een toneelkring.’ 

‘Oh.’ 
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Er valt even een stilte. 

‘Waar moet ik morgen naartoe voor de wedstrijd?’ vraagt Narah uiteindelijk. 

Ik stop met wandelen en kijk haar breed glimlachend aan. 

‘Wil je echt komen?’ 

‘Ja, natuurlijk! Je kan daar toch niet gaan winnen met alleen je mama om te zien hoe goed het                   

was?’ 

Ik lach. 

‘Je hebt wel heel vertrouwen in mij. Je hebt me nog nooit iets zien doen!’ 

‘En toch geloof ik in je. Waar moet ik zijn?’ 

‘Om drie uur in het cultureel centrum. Ik vind het zo leuk dat je wil komen!’ 

In een vlaag van enthousiasme knuffel ik Narah. 

‘Als je wint, ga je dan een nacht met me mee kamperen in het bos?’ vraagt ze. 

‘Waarom zou ik dat doen?’ 

‘Zodat ik je kan overtuigen dat bossen niet verschrikkelijk zijn. Ik wil je laten zien hoe mooi                 

ze kunnen zijn als je ze een kans geeft.’ 

‘Deal! Ik win toch nooit,’ zeg ik, en ik steek mijn tong naar haar uit. 

 

Nerveus loop ik heen en weer achter de schermen. Om me heen zitten verschillende andere               

mensen met een tekst in hun handen, er zitten enkele meisjes voor de spiegel om zich op te                  

maken, hier en daar praten er mensen met elkaar om elkaar succes te wensen of moed in te                  

spreken. Mijn tekst ken ik, opmaken vind ik niet nodig en ik ken hier niemand, dus ik blijf                  

heen en weer lopen. 

‘Wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Je maakt me zenuwachtig,’ zegt een meisje. 

Ik knik en ga ergens op een zwarte bak op wieltjes zitten, alleen. Eigenlijk wil ik in de zaal                   

gaan kijken of Narah er is, maar we mogen hier niet weg. Na nog geen minuut spring ik                  

alweer recht om wat rond te wandelen. Ik heb meer stress dan ik aan mezelf wil toegeven.                 

Uiteindelijk besluit ik om toch maar een kijkje te gaan nemen in de zaal, maar ik word                 

tegengehouden aan de deur. 

‘Waar ga je heen? Je weet dat alle deelnemers hier moeten blijven.’ 

Ik bestudeer de vrouw. Ze is vrij groot, haar haar is opgestoken en ze draagt felrode                

lippenstift. Als ze een maatpakje zou dragen, kon ze zo de strenge directrice uit een               

kinderserie spelen. 
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‘Ik weet het mevrouw, maar het is belangrijk. Ik... euhm... Ik heb astma en... euhm... Mijn                

mama heeft mijn puffer nog. Ze zit in de zaal. Ik ben echt zo terug, beloofd!’ 

De vrouw kijkt me bedenkelijk aan. God, ik ben zo’n slechte leugenaar. Hoe kan ik ooit goed                 

acteren als ik niet eens een geloofwaardige leugen kan vertellen? 

‘Vooruit dan, snel,’ zegt ze. 

Ik mompel een bedankje en ren dan de gang door, naar de zaal. Voorzichtig open ik de zijdeur                  

en speur de zaal af. Narah is nergens te bekennen. Ik had het kunnen weten. We beginnen                 

over vijf minuten, de kans dat ze nog komt is klein. Teleurgesteld laat ik de deur dichtvallen                 

en slenter ik terug naar de andere deelnemers. Ik zet me weer op de zwarte bak en droom weg.                   

Vaag hoor ik nog hoe de presentator de mensen in de zaal welkom heet, de jury voorstelt en                  

de eerste deelnemer aankondigt. Ik ben pas als achtste van de twaalf deelnemers aan de beurt.                

De tijd kruipt voorbij en ik schrik als iemand tegen mijn schouder duwt. 

‘Jij bent hierna dromer. Ga klaarstaan.’ 

Een beetje beduusd ga ik achter het doek naast de scène staan. Deelnemer zeven is een man                 

van rond de veertig jaar. Hij brengt een stukje uit iets van Shakespeare dat ik niet ken, maar                  

hij heeft het bewerkt waardoor het een komedie is geworden in plaats van een tragedie. Het is                 

belachelijk slecht. Als hij klaar is, krijgt hij een flauw applaus, blijkbaar ben ik niet de enige                 

die het niet goed vond. Hij buigt overdreven veel en diep en dan gaat hij af. 

‘Succes kleintje,’ zegt hij als hij me passeert. ‘Je wint dit nooit, ze vinden me geweldig,’                

voegt hij er nog aan toe. 

Ik rol met mijn ogen. Geweldig, yeah right. De presentator stapt op de scène en neemt de                 

microfoon. 

‘De volgende deelnemer is Cato Vereecken. Ze is amper zeventien en daarmee onze jongste              

deelnemer. Cato, kom maar hier, the stage is yours.’ 

De zaal applaudisseert als ik de scène op stap. Ik neem de microfoon over van de presentator,                 

buig mijn hoofd naar beneden en sluit even mijn ogen. Heel snel overloop ik de grote lijnen                 

van mijn tekst. Als ik klaar ben kijk ik op en open mijn ogen. Helemaal achteraan in de zaal,                   

vlakbij de inkom, zie ik Narah zitten. Ze is toch gekomen! Dan besef ik plots dat ik hier sta                   

met een reden. Ik begin aan mijn monoloog, het gaat bijna zonder nadenken. De tekst komt                

vloeiend uit mijn mond gerold, mijn bewegingen gaan automatisch. Ik voel me een pop die               

door iemand anders wordt bestuurd. Als ik klaar ben, barst het applaus los. Het is niet                

overdreven luid zoals op een concert voor een populaire band, maar het is toch luider dan het                 
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applaus voor deelnemer zeven. Ik staar de zaal in en zie dat Narah rechtstaat en klapt als een                  

bezetene. Met een brede grijns verlaat ik de scène. 

‘Goed gedaan,’ fluistert deelnemer negen, die al klaarstaat om op te gaan. 

 

‘Narah, kun je me even helpen?’ vraag ik. 

Ik ben in gevecht met het tentzeil. Narah lacht en komt me redden. Ik schop de takken en                  

dennenappels aan de kant zodat we deze nacht niet te oncomfortabel liggen en dan help ik                

Narah om de tentpalen door het zeil te steken. Als de tent rechtstaat, neemt ze me mee op een                   

kleine wandeling rond het bos. Aan het kleine beekje blijven we zitten. Het is amper een                

halve meter diep en het lijkt meer op modder dan op water, maar hier staan minder bomen dus                  

we kunnen de sterren zien. Narah heeft een dekentje meegebracht waar we op kunnen liggen.               

Liggend op mijn rug, starend naar de sterren met de alleen de stilte van het bos, word ik                  

overvallen door een uniek gevoel van rust. 

‘Je had gelijk,’ zeg ik. ‘Het bos is niet zo verschrikkelijk als ik dacht.’ 


