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Een gefrustreerde bal 

 

De hoge heren spelen mens erger je niet. Er staat heel wat op het spel. Wie heeft het eerst 

zijn portemonnee gevuld? Voorzichtig rol ik me tussen de stenen en zowaar, ik word 

geworpen, maar kan hen geen duidelijkheid verschaffen hoeveel stippen boven liggen. Dat 

zint de hoge heren niet en leggen me aan de kant. Maar ik ben een doordouwer hoor! Ik geef 

me niet zomaar gewonnen. Ook ik heb een plaats in dit spel. Ik meet me noppen aan, zodat 

ik op de vlakken die ze vormen, kan blijven liggen. 

Moeizaam rol ik me in het spel, door de noppen gehinderd. Ik word geworpen. De hoge 

heren kijken met kleine oogjes wat het opleveren zal. Voldaan denkende hen nu duidelijkheid 

te kunnen verschaffen, wacht ik vol spanning hun reactie af. Steeds moet ik hen 

teleurstellen, want de één, de twee en de drie, vormen geen vlak waarop ik stabiel kan liggen 

en ik rol dus door naar de vier, vijf, of zes, waardoor of 3 of 2 of 1 boven komen te liggen. 

Dat biedt de heren té weinig vooruitgang en nauwelijks vooruitzicht op een overwinning op 

de ander. Geërgerd werpen ze me van tafel. 

Ik rol en rol onhandig over de grond en verlies mijn noppen. Met mijn stipjes nog op mijn lijf, 

beland ik tussen spelende peuters. Wat komt er daar voor iets wonderlijks hun wereldje 

ingerold? Ik word betast, bekeken, geworpen en rol, draai, wentel. Alles wat ik ben wordt met 

grote verbaasde ogen opgenomen. Zij gaan helemaal in mij op. Samen geven we inhoud 

aan een heel eigen wereld. Het spel op zich beleven we intens en is voor allen een 

openbaring. 

Mijn stippen zijn bijna gesleten. 
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