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WILDE KASTANJE
PERSONEN:
1 acteur/actrice
2 toneelknechten (zwijgende rollen)

DECOR:

Achtergrond neutraal: gordijnen of stuk muur van het kerkje.
Daarvóór wacht de acteur/actrice tot opkomst, nog verscholen
achter een gordijn of scherm.
Kleding boom: lang donker gewaad, strak aangesnoerd. Of in
b.v. overall.
Toneelknechten: werkkleding.
De kruin van de boom is een ‘kunstwerk’, gemaakt van
lichtgewicht materiaal, rustend op de schouders en
schouderpunten. Het doet denken aan b.v. het gewei van een
edelhert, maar dan bebladerd. Of aan een knotwilg die nog niet
lang geleden gesnoeid en weer uitgebot en bebladerd is.
Ofwel: men poogt niet om de boomkruin na te bootsen, daarbij
een beroep doend op de verbeelding van de toeschouwers.
Benen en armen niet gebruiken bij het spreken. Met uitzondering
van het moment waarop de boom in het hart getroffen wordt.
Daarbij gebruikt hij/zij even een onderarm om de verwonding
zichtbaar te maken, b.v. door een stuk papier of textiel waarop
de verwonding is geschilderd om te draaien.
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MONOLOOG VAN EEN BOOM
(geluid windvlaag)
DOEK OP
(daarachter staat:
Acteur/Actrice, verkleed als boom)
BOOM: (schudt zich, alvorens naar voor te schuifelen, spreekt in iets
verlangzaamd tempo)
Ik weet niet hoe ik heet, ik ben zomaar een boom…. Ik weet ook
niet hoe lang ik hier al sta.
Als de wind waait, spreek ik soms voor mezelf… En als de wind
van elders uit de hoek komt… hoor ik wel eens wat van anderen.
Die staan verderop bij elkaar in een bosje – dat heb ik wel eens
gehoord – aan de rand van een uiterwaard van de rivier….
Maar ik sta hier moederziel alleen…
De wind waait vaak om de stenen kolos van een kerkje dat vlak
naast mij staat… Nu en dan komen daar mensen bij elkaar… en
heel soms wijst iemand ook wel eens naar mij… soms…
Lange tijd was het zo: het pad waarover karren reden en mensen
liepen voerde vlak langs mijn voet…. Pas later zag ik daar
rijwielen op rijden…En aan de overkant van het pad gingen
mensen huizen bouwen…
En daarmee kwamen de kinderen…Die speelden tussen mijn
wortels…
Speciaal één jongetje was het waar ik van hield…
En hij van mij…
Dat kwam zo:
Hij was op een keer in groot verdriet.
Hij woonde met zijn moeder in het huis tegenover mij.
Toen hij wat groter werd ging hij elke dag van huis en zwaaide
naar zijn moeder.
Ik denk dat hij naar school ging in het nabije dorp.
Zijn moeder liep eerst met hem mee, maar later niet meer. Hij
was intussen groot genoeg om alleen te gaan, en ’s middags
thuis te komen, waar zijn moeder hem elke dag opwachtte met
iets lekkers. En dan sprong hij van blijdschap in haar armen.
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Eens, toen hij thuiskwam, was zijn moeder er niet….
Ik weet niet hoe dat kwam, maar wat een drama! De jongen stond
lange tijd te huilen voor de deur.
Ik kon niet van mijn plaats, maar ik ruiste met mijn bladeren om
hem uit te nodigen om bij mij te komen!
Eindelijk – ik denk omdat het was gaan regenen – stak hij over,
ging op een van mijn wortels zitten en drukte zijn lichaampje
snikkend tegen de ruwe stam aan mijn voet.
Zo werd hij eindelijk rustiger.
Tot zijn moeder in alle haast thuiskwam, tegen hem bromde,
en hem doornat mee naar binnen nam, achter de deur.
Later meende ik te zien
dat hij voor het bovenraam van het huis
tegen mij lachte en naar mij wuifde.
Ik wuifde terug……
Ons contact had hem, denk ik, goed gedaan.
Want naarmate hij groter werd, kwam hij vaker bij me
en soms met andere kinderen aan mijn voet spelen….
Ondertussen gingen er heel wat zomers en winters voorbij,
Hoeveel weet ik niet.
En ik merkte er ook niet veel van.
De wereld leek, net als de weersomstandigheden, wisselvallig.
Maar ik bleef lange tijd gewoon staan.
Zo was nu eenmaal mijn bestemming:
Mijn bladeren groeiden aan en vielen af
en mijn vruchten vielen
vele seizoenen na elkaar.
Daaruit bestond mijn vrede.
Mijn groeien gaat uiterst traag.
Omdat mijn bestaan kennelijk zo bedoeld is:
heel lang stilstaan
In weer en wind.
Maar….
(zucht)
onbegrijpelijk wat mensen allemaal aanrichten!
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OORLOG!! …. Dat kwam er van hun rusteloosheid!
Zoiets verwarrends in mijn rustige bestaan!!
Hoe te beschrijven wat er allemaal gebeurde?!
Het jongetje dat gelukkig aan mijn voet gespeeld had
was intussen een jongeman geworden
en ik had al eerder opgemerkt dat hij een soldatenuniform droeg.
Plots, op een dag,
vielen nu niet uit de wolken regendruppels of zonnestralen, zoals
anders,
maar duizenden witte schermpjes…
Ik dacht: dat zijn zwermen vogels…
Een fantastisch gezicht:
Ik wuifde ze met mijn bladeren tegemoet!!
Maar toen kwamen de knallen….
en werd het voor mij allemaal te verwarrend om te volgen…..
Ik zou zo’n grote ramp eigenlijk willen vergeten.
Maar dat kan ik niet, want…
Hóór hoe ik zelf zwaar gewond werd…
Luttele dagen na die valschermen uit de lucht
werd het op de grond om mij heen druk
met soldaten die het over ‘nederlaag’ en over ‘vluchten’
hadden…
Velen kon ik niet eens verstaan en ze waren in vreemde
uitrustingen…
Wat ik begreep:
Het spannendste speelde zich in de uiterwaard af
bij de rivier…
Dat ving ik op van bomen die daar dichtbij stonden
en kans zagen berichten door te seinen.
Zo kwam het nieuws om de hoek van het kerkje ook bij mij…
Mijn vroegere vriendje was nu ook weer dikwijls om mij heen…
Hij begeleidde andere jongemannen, die een vreemde taal
spraken,
op hun pad naar de uitweg die de rivier bood om weg te komen…
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

