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Homo’s personae:

Hermans
Lont
Van Aartsen
Fuk Joe
Kabel
Mo
Rutten
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Een chinees restaurant.
H zwalkt binnen, pakt kan, gaat pissen
Hermans:

Als de democratie dood is, waarom blijven we dan reanimeren?

L valt binnen
Lont:

Jezus ik ben brak.

VA zwalkt binnen, komt bij aanrecht tot stilstand
VA:
Is er nog bier?
Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Zie het positief! We kunnen alle kanten op! Oligarchietje hier,
dictatuurtje zo, monarchietje to the left, republiekje to the right! De
toekomst ligt voor ons open!!!What’s the fuzz!!

Lont:

Bespaar me je onbedoeld cynisme Hermans

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Jo mag ik dromen, Lont?

VA:

Van mijn belastinggeld zeker

Lont:

Draait alles bij jou om geld, Van Aartsen?

VA:

Ja meneer. Ik ben geen homo.

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

De democratie is zo dood als een pier.

VA:

Gasten moeten we geen groenten gaan snijden.

Lont:

Hoezo.

VA:

Weet ik veel. Omdat we aan het werk zijn.

Lont:

Oh ja?

Hermans:

Rot op ik ben zo brak als wat. (gaat achter keukenblok staan)

Lont:

Same here.

Hermans

Jo Van Aartsen zet dat kattengejank effe af. Hier tape.

VA:

Two Unlimited?
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Hermans:

Neerlands hoop in bange dagen!

Lont:

Ken je geschiedenis homo

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Een totaal disrespect voor de geschiedenis, wat de huidige zapgeneratie
wordt verweten, en dan vreemd opkijken als er gestaakt wordt, want dat
is alleen de oudere ingekakte volgevreten politiekbewuste linkse elite
van destijds toegestaan.

L komt overeind, slaat H over kookplaat
Lont:

Kun jij een keer je muil dicht houden?

VA:

Kort lontje?

L slaat VA het aanrecht in, zwalkt door de klapdeuren
Hermans:

Gast als de dialoog stopt kun je mij wegdragen!!

VA:

Dat hebben we gedaan vannacht Jezus wat was jij zat Hermans.

weer op
Lont:
VA:
En op
Lont:
En af
Hermans:
En op
Lont:
En af
Hermans:

Wat stinkt het hier.
Wat wil je. Een chinees restaurant.
Buitenlanders?
Jezus.
Ja ik ben een racist.
Wat lig ik allejezus lekker op deze ranzige kookplaat.

VA drinkt uit piskan, ondertussen L weer op
VA:
Gatverdamme hebben ze geen normaal bier?
L Pakt kan over, om keukenblok, voor zitten, rest komt daar ook zitten
Lont:
Het smaakt naar pis en het is warm.
Hermans:

Laat es lezen.

VA:

Spreek jij chinees?

Hermans:

Jij niet? Straks lult alles en iedereen chinees.

Allen:

Vandefrisse

Hermans:

Kut
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Lont;

Is het malt?

Hermans:

Ochtendpis.

Allen :

Vandefrisse !

Drinkt de urine-kan leeg
Hermans :
Jeeezus een nadorst.
Allen:

Vandefrisse!

H begint voor tegen publiek…. L en VA eten satee
Hermans:
Het rode spoor dat teruggaat tot de oprichting van de partij, is met bloed
besmeurd door de salonsocialistische geldslagers die het rode hart eruit
hebben gehakt en verkocht op de illegale donormarkt om de partijkas te
spekken, die de partij vrijelijk bestieren omdat de kiezer geen haar beter
is. (H is nu bij het portret) Geef 1 reden om te denken dat het wel zo is.
De rekening kunt u opsturen naar Mao Tze Dong, Vijverlaan 42 bis,
Bloemendaal, mijn pa is ook goed.
Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Is dat m?
Wat is ie lelijk.

Hermans:

Chinees wat wil je.

Allen:

Vandefrisse!

VA:

Sateetje?

Rutten:

GROINCH

H hangt tegen de muur
Hermans:
De vertrouwde übersocialisten zoals ik, de prehistorische
sociaalmastodonten zoals ik, die zich uit hun welverdiende vut-gat
opwerpen in de strijd tegen het opportunisme worden afgedaan als
demagogische despoten en als grof vuil aan de kant gezet, omdat zij
hun geëngageerde rode hart laten spreken; dat verkoopt niet. Toen
wellicht. Maar nu niet meer.
L passeert H, PETS, samen vallen ze door de klapdeur, komen meteen gearmd weer op, L met
kroepoek.naar andere kant
Stelling: Een slecht dictator geeft meer om zijn volk dan tien goede
democratieën bij elkaar.
Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Lukt het met die hond?
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VA:

Lief beest man.

Lont:

Ranzig zul je bedoelen. Je houdt toch geen hond in de keuken.

Rutten:

Grom.

VA:

Jezus dat beest heeft een stijve.

Hermans:

Omdat je aan zijn pik trekt.

VA:

Is dat zijn pik?

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Kroepoek iemand?

Hermans:

Ik moet pissen.

VA:

In de wasbak?

Hermans:

Ik neem de afwas effe mee.

Allen:

Vandefrisse!

VA in paniek naar voor
VA:
Maar jo, wat doen we in een chinees restaurant? We zijn toch
rijkeluiszoontjes?
Hermans:

Ik heb geen cent te makken.

Lont:

Alles opgezopen. Kan ik van je lenen van aartsen?

VA:

Ga je pa vragen.

Lont:
Naar VA

Jo, denk je dat mijn pa mijn studie betaalt?
Hij betaalt mijn lidmaatschap, mijn condo, mijn jaguar, mijn brooks,
mijn complete drie sterren garderobe, mijn vriendin, mijn maandelijkse
wereldtrip, mijn studieboeken, maar mijn studie betaalt ie niet.

Hermans:

Jezus wat een knor.

Lont:
Naar H

Jo gast, je hebt het wel over mijn pa, capice?
Er zit een gedachte achter, weet je.

Van Aartsen:
L naar VA

En wat is die gedachte?
Mijn zoon is een knor dus betaal ik alles voor hem behalve zijn studie?
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Hermans:
Goeie.
L naar H
Pets. Slaat H door de klapdeuren
Sla je me nou? Hier!
Pets H slaat L de wasbak in
Lont:

Dat je moet werken voor je centen
Je kan de wind nog zo mee hebben,
Als je blijft teren op de zak van je ouders,
Wordt je nooit een vent.

Hermans:

Jo, wat kijken jullie mij nou aan?
Mijn pa heeft het geld niet, goed? (Naar voor)
Zo is dat er ook uit.
Mijn pa heeft geen erfenis, geen aandelen, geen onroerend goed,
Alles geïnvesteerd in goede doelen,
Je kunt ook te betrokken zijn, attenoie!

VA:

Dus jouw pa is een arme kutsocialist.

Hermans:

Homo, ik pak je.

Lont houdt Hermans tegen.
Lont:

Jo, doe effe normaal man.
We hebben elkaar nodig.
Of je het nou wil of niet.
Wat interesseert mij je afkomst nou?
Het gaat erom wat jij doet als het erop aankomt.
Jo Van Aartsen kan ik van je lenen?

VA:

Ik ben blut.

Lont:

Niks mee te maken.
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VA:

Gast, ik heb je geleend wat ik had.

Hermans:

Jo, leen jij Lont geld?

VA:

Hij is de zoon van de legendarische Lont Senior, Honorair praeses van
het Utrechts studentencorps, de ubercorporaal.

Hermans:

So fokking what???

VA:

Jo, zijn pa heeft ons dit luizenbaantje bezorgd.

Lont:

Dus kus mijn voeten homo’s.

Hermans:

Waarom een chinees?

Lont:

Ik moet integreren. De wereld houdt niet op bij de muren van de soos.

VA:

Alsof jij een hekel aan buitenlanders hebt.

Lont:

Zolang ze oprotten niet.

Allen:

Vandefrisse

Lont:

Van Aartsen heeft over centen niet te klagen.

Hermans:

Jo, wat doe je hier dan?

VA:

Ik heb al mijn centen belegd in aandelen.

Lont:

Dat is mooi kut.

VA:

Dat is het zeker.

Lont:

Kan ik van je lenen.

Allen:

Vandefrisse!

VA:

We kunnen hem peren.

Lont:

Voor die buitenlanders?

Hermans:

Gast en dan? Dan liggen we eruit.

VA:

Welnee we chanteren de senaat.
Als dit naar buitenkomt.
Nederlanders tewerkgesteld in een Chinese Toko.
Dan gaat de democratie om! Mark my ass.
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Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Gast als we niet doorzetten, zijn we gedoemd tot knor zijn.

Hermans:

Goed punt.

Staan achter in een rij, met handen op hoofd ellendig te wiegen in toenemende paniek
VA:

De eeuwige schande.

Lont:

Het verlies. De mislukking.

Hermans:

Je hele leven werken.

Va:

Anoniem wegkwijnen in een twee onder 1 kap.

Lont:

Terwijl de mensen die je clubgenoten hadden kunnen zijn, het land
besturen.

VA:

Je nawijzen..die gast daar.. die knor..die had het in zich maar die gaf
op..homo! we verhogen zijn belasting!

Lont:

De matrassen kun je shaken.

VA:

De privileges…

Hermans:

de borrels..

Lont:

De gratis vliegtickets…

VA:

De financiele voorkennis..een beursloser..no way gasten we moeten
door!

VA klimt op aanrechtblok, dan ook H en L
Hermans:

Ik ben niet geboren om mijn leven langs de zijkant te staan.
Ik ben geen grensrechter!

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

We zijn de fokking middenstip!

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Het is lid worden of de gladiolen.

Lont:

Dan maar door het slijk.
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Allen:

Voor volk en Vaderland!

Lont:

We zijn geen armoedige proleten!

Allen:

Vandefrisse!

VA naar de wasbak, kotsen
Hermans:

Het is de omgekeerde wereld!

Lont:

Maar wij draaien hem weer om!

Hermans:

Jo Van Aartsen!!

VA:

Ik ben draaierig.

Lont:

Homo!

Allen:

Vandefrisse!

Er komt een grote Chinees op
Fuk Joe:

Jullie zijn een uur te laat.

VA:

Hey een chinees.

Hermans:

Sorry man. Feestje.

Allen:

Vandefrisse!

VA:

Wie heeft mijn flippo?

Lont:

Run jij deze toko? Maak effe schoon zo kan ik niet werken.

Hermans:

De werkbriefjes liggen op het snijblok.

VA:

Als je effe wil tekenen.

Lont:

Dan kunnen we gaan.

Hermans:

In het hollands s.v.p.

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe verscheurt de werkbriefjes.
Hermans:

…oh zwart? Is ook goed.

Lont:

Buitenlanders he?
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VA:

Scheelt een zooi belasting voor jou en voor ons.
Slimme chinees, kiele kiele

Lont:

Jo Chinees, een nasi speciaal en een loempia, ik moet zo werken maar
ik ben brak als kut.

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Jo hij heet Fuk Joe

VA:

Nee

Hermans:

Op zijn naambordje, giller!
Hey Fuk Joe, vertel eens over die Chinese revolutie? Dat ging er straf
aan toe he? De enige opstand die we hier hebben gehad was de verkoop
van de ABN Amro, hey maar gast, serieus!
Sorry Fuk Joe.(Slaat arm om FJ, neemt hem mee naar voor) Ik ben zo
blij dat we kunnen exchangen weet je..altijd als ik langs de chinees
loop, begint mijn rode hart sneller te kloppen..ik bedoel je hebt
communisten en je hebt communisten. Stalin heeft het goed verneukt,
die liet de organisatie niet los, die kwam niet verder dan de eerste fase,
het grote logge bureaucratische apparaat zeg maar, De Joegoslaven
daarentegen, die bereikten de tweede fase, die lieten het los,
zelfregulerende ministaatjes, geil! Tito unicum, maar die hakten elkaar
in de pan vanwege een of ander etnisch conflict, ik bedoel uiteindelijk
blijven het beesten, maar jullie..de chinezen..attenoie! Die Mao, dat
was een leipe homo! Serieus! Heb je die gast gekend? Ik bedoel jullie
zijn toch 1 grote familie? Hoe zit het me de vrouwtjes? Hebben die nou
een horizontaaltje of niet. Een horizontaaltje. Horizontaal beffen lijkt
me een crime. Je beft je een hernia man. Op die laffe soya-pruim. Alsof
je een mondharmonica klaarglijdt. Wij beffen van berg naar dal. Up and
down. Als een jojo. Geil hoor. Maar voor een horizontaaltje ben ik best
in. Heb je geen geile zus ofzo. In de waterput. Integratie Bruce Lee. Ik
dwaal af. De tankman? Heb je de tankman gekend? Was jij de
tankman? Aan de bumpers ligt het niet. Atteneuke wat een spek. Jezus
Fuk Joe, lullepot, sparren, discussie, Hiddink

PETS H neer, VA en L schrik uitstappen
Lont:

Korea

Hermans:

Eigen willetje! Geil.

Allen:

Vandefrisse!

H langzaam overeind, naar FJ
Hermans:

Hé, het zou zonde zijn als we dat niet zouden doen, exchangen. De
wereld heeft gasten zoals jou en mij nodig, killers, geen homo’s, ik
maak me een beetje zorgen om mijn land, wat jij! denk je dat Nederland
klaar is voor het communisme? We splitten het zeikende volk op in
collectieve goederen die verdelen we onder de rijken en klaar is
Thomas! (FJ arm om H, neemt hem mee naar kookplaat) now speak up
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trek die muur omhoog/omlaag man kennis is vrede Wibi Soerjadi! (Zet
H op kookplaat en doet hem aan, loopt rustig af)
Hermans:

Lekker ik kreeg het al koud.

(Van kookplaat af)
En niet meer slaan he?
We zijn niet in China
Allen:

Vandefrisse!

Kabel op, biersproei, L loopt op K af, niet te dicht bij
Lont:

Jo zwarte maak es schoon

Hermans:

Zo kunnen we niet werken

VA:

Ik wil ook een zwarte in de tuin

Hermans:

Je hebt geen tuin

VA:

Is dat een reden om geen zwarte te nemen?

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Nou vort, ksst ksst, of we sturen die hond op je af

VA:

Kut hij braakt.

Hermans:

Drie zakken dorito’s ham kaas vind je het gek.

Lont:

Van wie is dat kutbeest?

VA:

Jo mijn flippo! Goeie hond

FJ weer op
Hermans:

Jo chinees jo zwarte hebben jullie ook een mening?

VA:

Buitenlanders lezen niet
Jo waar is mijn portemonnaie? Dat jullie mijn flippo’s jatten tot daar.
Jo zwarte Jo chinees dit is niet leuk niet meer

Lont:

Hier

VA:

Jezus vraag even voortaan

Allen:

Vandefrisse!

VA:

Is er nog bier?

Lont:

Jezus ik ben brak.

VA:

Jo we gaan er vandoor, teken die brieffies effe japjum

Fuk Joe:
FJ loop op H af

PETS
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Hermans:

Of zullen we nog even wachten?

Allen:

Vandefrisse!!!

Fuk Joe:

Waarom moeten Hollanders altijd het laatste woord hebben?

Hermans:

Is dat zo?

PETS
L en VA naar FJ / H toe
Fuk Joe:
Wat zeg ik nou?
Lont:

Wij moeten altijd het laatste woord hebben.

Fuk Joe:

Dat zeg ik.

Hermans:

Jo, je vraagt toch wat je zei.

Fuk Joe:

Finished.

VA:

Jop.

PETS
VA:

Wat??

Fuk Joe:

Ik heb het laatste woord.

Allen:

Goed.

Fuk Joe:

Ik heb het laatste woord.

Allen:

Prima.

Fuk Joe:

Nee, ik heb het laatste woord.

Allen:

Oké.

Fuk Joe:

Nee, ik heb het laatste woord.

Allen:

Oké.

Fuk Joe:

AAAAAARGGGHH (Af)

Lont:

Jo wat?

VA:

Jezus, krijg je het laatste woord ga je lopen schreeuwen.

Hermans:

Ik begrijp die gast serieus niet
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Lont:

Gaat ie weg?

VA:

Hij wilde toch het laatste woord?

Hermans:

Dan moet je niet weglopen voor het laatste woord gezegd is.

Lont:

Me dunkt.

Mo op met stapel dozen.
Biersproei
Allen :

Fuck, een Marokkaan !

Mo probeert door klapdeuren af te gaan, wordt teruggeduwd door Fuk Joe.
Fuk Joe:

Koppen dicht!!!!!!!!!!!!!!!!

Hermans:

Vandefrisse!

Mo:

OhhhOhh!

Mo zwalkt door klapdeuren af. RINKELDEKINKEL
Fuk Joe:

Ik ben diep maar dan ook diep gekwetst door het totale gebrek aan
respect dat jullie hier sinds jullie aankomst ten toon spreidden.

Kabel sloopt de 2 unlimited tape.
Hermans:

Jo

Fuk Joe:

Waarom is het niet schoon?
Waarom is de groente niet gesneden?
Wat moet die kutmuziek in mijn sony-casetterecorder??
Nogmaals ik ben diep maar dan ook diep diep teleurgesteld.

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Maar mijn immense teleurstelling valt in het niet

Kabel:

Bij die van de senaat die hier over een half uur voltallig komen eten

Allen:
De senaat???
In een rijtje voor
FJ naar Kabel, samen naast keukenblok
Fuk Joe:
En dit is meneer Kabel, de zwarte nazi, jullie chef van de dag
Een goeie chap zolang je niet ongevraagd aan de koningin en zijn hond
zit. Dan flipt ie!
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Hermans/VA/Lont:

De schoonmaker!!

Fuk Joe:

Net zoals ik: Wat doet die hond in de satee kabel???

Kabel:

Rutten!

Hond:

Kai!

Fuk Joe:

Wij gaan jullie een lesje in nederigheid geven

Jullie zijn een schande voor de Nederlandse maatschappij, knorren!!
K naar jongens, dreigend achter ze langs
Kabel:
Wat moeten die studenten in de keuken?
Fuk Joe:

Wat is er mis met studenten?

Kabel:

Ze kunnen niets!

Allen:

Vandefrisse!

Mo achterwaarts op met scherven, botst tegen Fuk Joe.
Kabel:

Maar waarom??

Fuk Joe:

Om hun studie te betalen.

Kabel:

Kunnen ze dat zelf niet?

Fuk Joe ziet de scherven
Fuk Joe:

Ze hebben geen geld.

Kabel:

Hoezo niet?

Fuk Joe pakt de scherven af
Fuk Joe:

Dat hebben ze opgezopen.

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Schande!

Fuk Joe:

En dat moet het land gaan besturen

PETSPETSPETS tegen Mo.
Kabel:

Dus die gasten komen hier voor een karig loontje bijbeunen!

Fuk Joe:

Loon?
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+ Mo:

Kost en inwoning

VA/Hermans/Lont:

Kost en inwoning?!?

Fuk Joe:

Dat heeft Lont senior voor jullie geregeld, dus wees hem maar dankbaar.

Lont:

Mijn pa??

Mo:

Gallahla?

PETS Fuk Joe trapt Mo de deur uit.gaat dan achter keukenblok staan, Kabel komt er voor te
staan
Fuk Joe:

Spreek zijn naam met eerbied! En leer de taal!!!

Kabel:

Corpsballen, sjongejonge.

Fuk Joe:

Maak daar gehaktballen van.
We gaan ze ontgroenen.

Kabel:

In ruil waarvoor?

Fuk Joe:

Clientèle.

Kabel:

Kan het corps dat zelf niet?

Fuk Joe:

Ze hebben het te druk.

Kabel:

Waarmee?

Fuk Joe:

Bier zuipen!

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Vandefrisse?

PETS
Fuk Joe:

proost!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

We gaan trotse homo’s van ze maken.

Kabel:

Haha die is goed.

Fuk Joe:
Biersproei
Allen:

Wat weet jij van trots? Je bent zwart.
Vandefrisse!
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Fuk Joe:

Homo.

Kabel:

Ik ben geen homo.

Allen:

Godzijdank!

Kabel:

Van Aartsen is geil.

K loopt op VA af, die wil wegvluchten, maar wordt gebokt door FJ. L loopt uit naar andere
kant.
Fuk Joe:
Va plast in broek
VA:

Af! Van Aartsen is mine!

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Een zwarte homo!

Hermans:

Nee, een gele!

Ik wil dood.

Fuk Joe en Kabel PETS en zwiepen Lont en Hermans richting Van Aartsen
Fuk Joe:

Integratie!

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Corpsballen.
Fuk Joe hoe zat was je?

Fuk Joe:

Ze zijn gratis! Homo! Denk je dat Lont senior die gasten voor de lol
stuurt? Het is een aanbetaling van de grote westerse schuld die we op de
laatste dag van de westerse democratie die vandaag is aangebroken
zullen inlossen, want de democratie is zo dood als een pier of niet boys!

Allen:

Vandefrisse

Fuk Joe sluipt langs de jongens
Fuk Joe:

Kabel:
Fuk Joe:

Het arme westen staat een beetje rood bij ons chinezen. Wij zijn dan
onzichtbaar maar we zitten overal, in het bankwezen, de verzekeringen
en in de nasi! (Op VA, die achterovervalt en aangevallen wordt door
Rutten)
Rutten, down!!
Het is wachten tot de slapende crediteur China ontwaakt, om met zijn
berenklauwen (Pakt Lont bij stropdas) de laatste centen uit hun
kaukasisch- kalfslederen portemonnaitjes te kloppen op de dag des
oordeels, de beurskrach van Tjaptjoi, any minute now! Wat jij Van
Aartsen?
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VA:

Ja meneer

Fuk Joe:

Kom maar op met die portemonaitjes!

Fuk Joe loopt achterlangs, de jongens draaien met opgeheven portemonnee mee.
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Het corps brengt geld in het laatje. Dankzij Lont Senior een studielang
tienjarenabonnement onbeperkt vreten en zuipen voor elk nieuw lid.
Wat wil je nog meer!

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Streep dat weg tegen hun asociale ons klauwen met geld kostende
wangedrag en je staat alsnog op nul.

Fuk Joe naar Kabel
Fuk Joe:

Bespaar me je cynisme! Ik kan me geen faillissement veroorloven! Er
sluimert een nieuw gevaar: Het opkomende döner-paradijs van de
familie van Mohammed…

Mo op
Mo:
Fuk Joe:

GahlaPronti
… heeft zijn zinnen op dit pand gezet..

Fuk Joe kong Foe, achter Mo aan, de jongens rennen mee, Mo midden af.
Fuk Joe:

En er wordt gefluisterd dat Lont Senior dol is op die goedkope
troep..Kutbuitenlanders..

Lont:

klopt!

PETS
Maar erger nog..er doen verhalen de ronde dat de mac op deze plek
aast..
Allen:

De mac?

VA:

Lekker

PETSPETS
Mo op met bezem, Fuk Joe naar Mo en Kabel
Fuk Joe:

Dat nooit! Fast food Kapitalisten!
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Vandaag gaan we voor eens en altijd duidelijk maken dat het Fuk Joe of
de gladiolen is! Voor die mac-aradriebieren de boel overnemen!
Mo:

Gallahla!

PETS
Fuk Joe:

Ahhh!!!!

Iedereen schreeuwt, Mo over keukenblok door de klapdeuren
Fuk Joe:

Spreek nederlands buitenlander! Jullie (Jongens AHH, wegrennen naar
voor, Kabel gaat op keukenblok zitten)gaan mijn restaurant redden!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Vandefrisse!

Kabel:

Waarom maken we er geen Surinaamse toko van?

Fuk Joe naar kabel, PETSt hem van keukenblok, gaat zelf zitten
Kabel:

Kutcorps

Fuk Joe:

Ze vreten en ze zuipen!

Kabel:

Daar is dan ook alles mee gezegd!

Fuk Joe:

Wat wil een chinees nog meer?

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Maar Hollanders zijn lui, traag en ze werken niet!

PETS
Fuk Joe:

Masseer mijn rug!

Kabel:

Ja meneer.

PETS
Ja meneer Fuk Joe!
Fuk Joe:
+ Kabel:

Fuk Joe? Fuk Joe?
Fuk Joe!!

Buigen naar elkaar, lopen elk langs andere kant om keukenblok, om achter weer samen te
komen.
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Fuk Joe:
Kabel:
Fuk Joe:
Kabel:
Fuk Joe:
Kabel:
Fuk Joe:
Kabel:
Samen:

Tegen een schamele kost en inwoning, zullen deze gasten dansen naar onze
pijpen,
zich schikken naar onze wil,
schrobben,
schoonmaken,
bestellingen opnemen, incasseren
incasseren
en nog eens incasseren,
de rollen zijn omgedraaid!
Hahahaha

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Dat moet een luie Surinamer toch als goud in de oren klinken?

Kabel:

Ik ben niet lui!

PETS
Kabel:

Ik ben niet lui meneer!

Fuk Joe:

Wat ga je doen?

Kabel:

Mijn hangmat halen!

PETS
Mo op door klapdeur, helemaal in puin door carcrash. Jongens in paniek naar andere kant,
FJ en Kabel naar Mo.
Mo:

Gallahla.

Kabel:

Die gasten eruit of ik eruit zegt ie

PETS (Raakt in 1 pets en Mo en Kabel)
Fuk Joe:

Ga eerst de taal leren man!

Allen:

Vandefrisse!

Wijst naar jongens, loopt voorlangs op ze in, Kabel achterlangs
Fuk Joe:
Als ze slagen, zijn ze lid!
Als ze mislukken, zijn ze knor!
En gaan ze de babi pangang in!
Kabel:

Wat is een knor?

Allen:

Een loser, meneer
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Van de frisse!
Fuk Joe:

Zij zijn de knorren. Doe es knor!

VA/Hermans/Lont:

Knor! meneer

Fuk Joe:

En wat doen wij met knorren?

Allen:

In de babi pangang!
Vandefrisse!
Mo blijft doorroepen, tot blik FJ
FJ pakt VA bij oor
Fuk Joe:

Deze heeft stress
Slecht voor het vlees

Van Aartsen:
VA op knieen

Maak een man van me Fuk Joe

Fuk Joe:

Waar zie je me voor aan?

Kabel: (staat achter H en L) Wij zullen deze knorren eens een poepie laten ruiken.
Fuk Joe:

Want knorren zijn het, en knorren zullen het blijven.

Kabel: Je moet wel een knor zijn om hier te willen werken.
Fuk Joe:

Ach deze jongens hebben er alles voor over om bij de club te horen.
Coma-zuipen.

Kabel

Prunustrekken.
Grachthappen.

Kabel

Strontvetten.
Kaaskoppen.
Ze zijn zo ver gekomen. (trekt VA omhoog)
Maar vanavond gaan ze naar huis.

Kabel:

Daar gaan wij hoogstpersoonlijk voor zorgen.

Fuk Joe: (achter VA en L)Zeg maar dag met je handje naar je carriere.
Kabel:

Naar je villa met twee auto;s

Fuk Joe:

Naar alles wat je corrupte kapitalistenhartje zo begeert.
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Kabel:

materie materie en nog es materie

Fuk Joe:

Tenzij jullie een beetje heel erg je best doen

Lont:

Wij gaan dit land redden van de ondergang, dus wees lief man.

Fuk Joe:

Wij niet?

PETS
Lont:

Ja meneer.

PETS
Ja meneer Fuk Joe.
Fuk Joe:

Fuk Joe? Fuk Joe!!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

In deze keuken doen we niet aan afkomst.

Kabel:

En al helemaal niet aan toekomst.
Elke dag hier is de laatste.

Fuk Joe:

Vraag maar aan de gevilde honden

Rutten:

Kaai!!!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Praatjes dulden we hier niet. Want kabel?

Kabel:

die vullen geen gaatjes

Allen:

Vandefrisse!

Mo:

Gallahla!

Kabel:

Hij kan niet wachten om ze in de bami te hakken, zegt ie.

Fuk Joe:
Dat bepaal ik
Fuk Joe Kong Foe, rondje achter Mo aan,
Mo door klapdeur
En ga de taal leren!
Allen: Lachen. FJ naar VA
Fuk Joe:

Is er iets?

21

21

Van Aartsen:

Nee meneer.

PETS
Van Aartsen:

Nee meneer Fuk Joe.

Fuk Joe:

Fuk Joe? Fuk Joe!!!

Mo op met schorten, FJ jaagt hem weg, ziet dan schorten, roept hem dan terug, pakt schorten
aan, sorry man, vriendschappelijke stompen, buigen voor elkaar, PETS TRAP, Mo de deur
uit.
FJ roept jongens omstebeurten bij zich, geeft schortje en schouderklop. Kabel gaat achter af.
Van Aartsen, Je schikken naar de wil van mijn keuken
Zonder daarbij jezelf
En datgene wat je maakt tot wie je bent
Te verloochenen
Dat wil ik, geen junkfood!
Ik ben de mac niet!
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Lont, Trots, de peper, de passie, het vuur, de stijl, het intellect, waar het
in de bescheten ordinaire platvloerse Hollandse kutkeuken zo aan
ontbreekt. Fusion confusion!
Hermand, En daar gaan jullie Hollanders voor zorgen.
Desnoods trappen we het erin.
We gaan het kaf en het koren scheiden, zodat Lont senior, trots kan
zijn!

Allen:

Vandefrisse!

FJ loopt rondje richting klapdeur, inspectierondje.
Fuk Joe:
Vergeet alles wat jullie weten. Vergeet wie jullie zijn. Karakter?
Overbodige ballast die een ordentelijke bereiding van het
godengalgenmaal voor de almachtige senaat in de weg staat: de wet van
de kakkerlak! Je bent niemand, je bent een kakkerlak! Wie lult gaat in
de wok! Nou kruipen voor de kok!
FJ wijst naar Kabel die achter op in Chefkokpak, FJ af door klapdeur.
Allen: De kok??!!
Lont: Maar hij is zwart!
PETS
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Kabel:

Zag hallo tegen de slavendrijver.

Lont:

Hallo slavendrijver

PETS
Lont:

Hallo meneer de slavendrijver

PETS
Lont:

Hallo meneer de slavendrijver meneer!

Hermans:

Lont idioot, nooit waar ze bij zijn!

Kabel naar achter keukenblok
Kabel:

Deze gasten zijn zo zuur..

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

En nou aan de slag.

Hermans:

Een giller. Serieus.
Even serieus. Oke. Even. Even jongens.
Naar K, rest er omheen, instemmend
Deze grap heeft lang genoeg geduurd.
Werken in een chinees restaurant?
Dat is toch ver beneden onze stand?
Een tjap tjoi in mekaar stouwen, die kan toch iedereen bestellen?
Dit is werk voor ongeletterden, en dat geeft ook niet
Iedereen verdient een eerlijke kans in onze prachtige democratie
Waar iedereen van harte welkom is
Zolang de schoenmaker bij zijn leest blijft is er niets aan de hand,
Ik wil graag even bestellen is dat goed? Va en L om keukenblok heen in rijtje
achter H
Twee tjaptjoi
L:
een babi pangan
VA:
en een friet speciaal zonder uitjes met chalotten
H:
en een fust van dat Chinese pisbier ik wacht..
Wachten….
H:
Foei neger, foei,
we sluiten een dealtje, wij houden ons mondje als jij dat ook doen, (Uitlopen)
Lont doet een goed woordje bij zijn pa, komt het met die beursnotering en die
michelinster ook wel snor..ik heb nog wel een paar euro’s als jij je mondje dan
houden en tegen de senaat zeggen dat wij het fantastisch deden lullen we
nergens meer over, Van Aartsen PETS euro’s
H voor K
Ik leen altijd bij Van Aartsen, moet je ook doen!
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H met hoofd in pan water, VA / L paniekren naar andere kant
Hermans:
Sorry ik dacht dat je omkoopbare onbetrouwbare buitenlanders was! Hoe zat
was ik??
H weer met hoofd in pan water, VA / L naar K, gestopt door zijn blik
Kabel:

Dit staat een ieder te wachten die mijn integriteit lees mijn dictatoriale gezag
niet respecteert! Niet te geloven, en dat moet het land gaan besturen, ik
omkoopbaar, (haalt H uit water, weg) ik ben nog nooit zo diep
beledigd!
Hoeveel heb je?

Hermans: (naar K)

drie euro vijftig

Kabel:
Helaas
H weer met kop in pan
VA /L:

Hé!!

Va lang zoeken in zakken
H uit pan
Van Aa:
Nog een florijn van mijn oom Kobus
Kabel:

Dank je wel, maar toch pech voor jullie! (H weer in pan) Drie keer zo
hard Zweten zullen jullie!

VA/L:

Hé.

Lont:

Hermans homo!
Drie euro vijftig? Had gezegd! Hier knul, Ik heb hier nog een gouden
familie-amulet! (H uit pan)

Kabel:
Dank je wel!
H in pan, L loopt uit naar andere kant
Lont:

Hey!

VA:

Mijn aandelen Fokker

Kabel:

Dank je wel!

L trekt H uit pan, sta voor K, H naar VA
Lont:

Dat is niet eerlijk!

K duwt L in pan,
H/VA:

Hé!!
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Kabel:
L uit pan

Dit is Nederland, buitenlander!
Eerlijk? Waar komen jullie vandaan?
Alice in Wonderland?

L in pan
Allen:

Hé!!

L uit pan, zwiep naar VA/H, rennen in paniek achterlangs naar klapdeur, daar staat Mo
achter met dode hond, rennen meteen voorlangs weer terug.
Mo:

Gallahla!

Mo loopt door naar blad achter, gaat hond hakken
Kabel:

Dit zijn de politici van de toekomst.
Dit zijn de homo’s die het land moeten gaan leiden
Dit zijn de monaco-boys die mijn belastingen gaan verhogen
Dit, Mo, zijn de op hun ouders terende homo’s die jouw uitkering gaan
stopzetten (op Mo)

Mo:

Gallahla! Tsjop

Kabel:

Homo’s!
Straks komt de senaat vreten!!
Geef ze een maal om nooit meer te vergeten
Of werk voor de rest van je leven in de chinees!

Allen: (Blik)

Dat nooit!
Vandefrisse!

Kabel:

Gimme twenty!

Allen:

Ja meneer!

Gaan zich opdrukken, Kabel af, zodra hij af is, stoppen, behalve VA
Hermans:

Toffe peer die pa van jou!

Lont:

Heb ik het gedaan?

VA:

Homo!

PETS
Lont:

Dit pikken we toch niet??

Hermans:

Dan maar geen lid
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Lont:

Dan maar knor

VA:

De mazzel

Va wil af door klapdeur, K staat daar achter, op naar midden… VA meteen weer opdrukken
Kabel:
Allen:

Oh ja: De winnaar krijgt een studie lang gratis bier!
Wat?

H en L om Kabel heen staan
Hermans:

Nou vooruit!

VA:

Had dat gezegd!

Lont:

Daar zet ik mijn principes wel voor opzij!

Hermans:

Nee, ik!

VA:

Nee ik!

Allen:

Vandefrisse!

Gaan naast VA staan
Kabel:
Noem je dat opdrukken?
Hermans:
Lont:

Nou schiet op!
Land inzicht!

Kabel:

Roeien met die boot!

Lont:

Jezus kan die pleurismuziek uit?

Kabel:

Dat is chinese opera dat wil Fuk Joe.

Hermans zet two Unlimited op (No limits)
Lont:

Wat doe je??

Hermans:

Two unlimited, Neerlands hoop in bange dagen!!!
Joo als ze dit in de Woo draaien
Ga ik zo mega uit mijn stekker op de apenrots
Jij ook Van Aartsen, jij ook Van Aartsen homo

VA staan
VA:

Zet m harder man, zet m harder!

Kabel:

Zijn jullie gek geworden? Fuk Joe maakt ons af!
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Hermans:

Jo Kabel, swingen met die billen!!!

Mo op achterste aanrecht. DANS
Allen:

No no no no no there’s no limits!!!

Fuk Joe op klapdeur, voorlangs naar stereo. Rest uitwijken naar R, dan allen naar hoek L.
(Mo bij Kabel op rug, op de kop) Jongens verstopt achter K
Fuk Joe:

Wel Godverdomme!
Hoe halen jullie het in je gore hoofd!
Dit is een net ordentelijk chinees restaurant!
Hoe halen jullie het in je hoofd mijn afschuwelijke kattegejank te
vervangen voor deze derderangs eurotrash!!!

Hermans:

We willen toch integreren?

K PETST H
Fuk Joe:

Integreren doe je maar in de kroeg

Hermans:

Maar!

K PETST H
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Zie ik eruit als een liberaal democraat?

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:
Die rimboe draai je maar bij Kabel op de flat!
FJ naar K, neemt hem aan tepel mee naar voor, Mo opgevangen door L en VA.
Ontneem me alles, mijn ziel, mijn keuken, mijn zaligheid
maar van mijn muziek blijf je af!
PETS
Allen:

Vandefrisse!

FJ af in midden, meteen weer op
Fuk Joe:

Voor straf in deze zinderende, toenemende hitte van deze
ongeventileerde arbo-afgekeurde lijkenkist die moet doorgaan voor
chinese keuken geen bier.
Vandefrisse!

Jongens laten Mo vallen, FJ af, jongens achter hem aan
Allen:

Neeee!!!!
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Mo blijft in handstand staan, komt recht met rug naar K, zwiept Mo de deur uit, valt met
gezicht tegen muur, glijdt weg.
Jongens op door klapdeur
21-22
Kabel:
Aan het pauzeren mannen?
21-22: VA naast K, L bij wasbak, H bij koelkast. Niet wetend wat te doen met de ui / afwas
VA:
Dat valt niet mee een ui schillen zeg..
Lont:

Nee, een lepel afdrogen..poehoee..

Hermans:
Kijkend in koelkast
VA:

Je kijkt je er op stuk…

Lont:

Het is zo…in your face zeg maar..

Va:
Gaat af, wc in.

Ja..wat je zegt..ik voel het in de buikstreek..burn-out…

Hermans:
Pakt biertje

Dat hebben we wel even verdiend.

Respect hoor, dat ongediplomeerde werk gaat je niet in de koude kleren
zitten…

Kabel:
Op pauze staat hier de doodstraf.
L en H inlopen op K, elk aan kant kookblok
Lont: Jo we hebben recht op pauze, het is een oeroud universeel hollands recht.
K hakt vinger K, L uitspringen.
Kabel: Op L
We zijn hier niet in Holland.
Lont:

Waar dan?

Kabel:

In een chinees restaurant.

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Waar is Van Aartsen?

Hermans:

Aan de race.

Kabel:

Op Fok joe’s toilet???

Hermans:

Hé!

Lont:

Is dat ook al verboden?

Kabel:

Nee levensgevaarlijk.

Allen:

Vandefrisse!

28

28

EXPLOSIE, VA opgezwalkt…
VA:

Jongens, jullie kunnen me afschieten

…valt voorover achter kookblok, Mo komt kijken in wc, gaat brandblusser halen
Lont:
Zuurstof!
Kabel:

Rutten!

Rutten:

Wroef!!

Kabel:

Reanimeren!

Hermans:

Van Aartsen kom terug!

Lont:

Van wie moet ik dan lenen?

Rutten:

Slurpslurp

Kabel:

Rutte!!!!

Allen:

Vandefrisse!

Mo gooit deur dicht, barricadeert hem.21-22
Lont:
Hij komt bij!
L pakt VA bij haren, legt zijn hoofd op tafel
VA:

Gatver!!Ik dacht dat de sociëteit ranzig was..
Wat ik daar heb gezien, (Wijzen,) daar verbleken de drie
wereldoorlogen bij, de holocaust
En alle kruistochten bij elkaar opgeteld en dat maal de soos tot de
vierde macht kots.
Wat een lucht!

Komt overeind
Allen:

Vandefrisse!

VA:Op L

Wel een mooie kalender

PETS H
Allen:

Homo!

VA:Op H

Ik ben geen homo!

PETS L, valt weer over tafel
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Ik ben geen homo meneer
Kabel:
Mo:(van achter)
Kijken naar Mo
Hermans:
Kabel:
Kijken naar pan
Hermans:

Wat ruik ik toch?
Jongens ruiken, Mo wijzen naar pan
Gallahlalalala!! (Paniek vasthouden)

Lont:

Zeg dat dan!

Kabel:

Dat zegt ie!

Lont:

`

Allen:

Wat zeg je??
De rijst brandt aan, zegt ie
Hé!

Lul nederlands!
Vandefrisse!

Mo naar voor, pakt pan, zet hem op hand VA, VA naar wasbak.
Her / L:

Hé!

Mo:

Gallahla. (Kort)

Kabel:

Weet je waar ik op kots zegt ie

Mo:

Gallahla. (Lange opsomming met handen en voeten, K Reageren, lachen)

Kabel:

Hij kotst op Hollanders

Mo alles

Kakkerlakken

beamen

Bekrompen
Angstige uit de rioolput van hun geschiedenis gekropen aarswormen
Parasieten
Ze zitten overal
Ze lezen geen boeken
Ze kijken teevee
Ze boeren
Laten scheten
Hebben een mening over alles
Maar weten niks
Ja waar net 1 2 en 3 zitten
Ze dwingen hem de taal te leren
Maar spreken hem zelf niet eens
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Mo:

Gallahla
Welke Hollander kent het fokschaap nog?

Mo:

Gallahla
En dat, dat is de reden waarom ik weiger de taal te spreken
Leer hem eerst zelf maar.

Mo:

Homo’s

H/L/VA:

Homo’s?

Mo schrikt zelf, springt op tafel
Allen rondje achter Mo aan, allen af.en weer op
VA;

En weg is ie!

Kabel:

Die gast is Nederlandser dan wij

Lont:

Wat??

Kabel:
De Arabieren zitten in de Nederlandse genen
Uitlopen achter kookblok
Hermans:
Nee..
Naar voor
Kabel:
De Arabische ziel zit in het hart van Holland
Zonder Arabieren had Nederland niet eens bestaan
VA:

Dit lul je

Kabel :

De Arabieren namen de tulpen uit de bergen van Schaapistan mee

Lont:

Flikker op

Kabel:

De toga’s van jullie professoren zijn van Arabische origine.
In de tijd van Erasmus was de oosterse wetenschap toonaangevend
remember?
De Arabieren staan aan de basis van de verlichting, de franse revolutie
Je kunt het zo gek niet verzinnen of de Arabieren hebben het gedaan

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Als de moslims aan de zuid-grens van Europa het Spaanse leger niet in
de doner hadden gehakt, hadden we hier nu driewerf spaans geluld! En
dan had daar het portret van graaf Alfa gehangen!

Allen:

Vandefrisse! Dat nooit! Lang leve de koningin! Wilhelmus van Nassau!

Kabel:

Stelletje watergeuzen van een onwetende homo’s! (H en VA uitlopen,
Jajajaja..) Willem van Oranje remember??
Ken je geschiedenis!
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Geen kwaad woord over die vegeturk!
Respect voor de geitenneuker, begrepen Buitenlander?
Lont: (op K)

Buitenlander?? Ik??

Kabel:

Jij bent hier te gast. Dus wat ben je?

Lont:

Een Nederlander!

Allen:

Vandefrisse!

PETS
Kabel:

Dus wat ben je? (pakt L bij stropdas)

Lont:

Een Nederlander!

Kabel:

Zeg het!

Lont:

Ik krijg het niet over mijn lippen!

Kabel:
Roep zijn pa!
H en VA aanstalte maken af te gaan
Lont:
Een buitenlander!
H en VA terug, bij kookblok staan kijken.
PETS
Kabel:

Homo! Draaikont! Wat is het nou? Buitenlander of Nederlander?

Lont:

Een buitenlander

PETS
Lont:

Een Nederlander

PETS
Ik weet het niet meer!
K zwiept L weg, achter kookblok
Kabel:
Ik was pertinent tegen de onafhankelijkheid.
Op H
Nederland was onze top-kolonie
Onze voornaamste bron van inkomsten en kennis!
Hoe zat waren de Suri’s!!!
Je gooit je portemonnaie toch ook niet in de oude gracht!
Aan Portugal hadden we geen reet, stelletje struikrovers
Maar Nederland…in onze drang naar zelfstandige onafhankelijk
hebben we het kind met het badwater weggegooid.
Lont:

Hoho. Jullie waren een kolonie van ons.
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Kabel:

Ik dacht andersom vriend.

Lont:

Lees de geschiedenisboeken er maar op na.

VA:

Daar staat niets over Suriname.

Kabel:

Rara.

Lont:

Jullie zijn zwart?

H/VA:

Hey!!

Hermans:uitstap

Yo neger, ja jij. Ik weet niet veel van Suriname. Maar 1 ding weet ik
wel.
Dat we dat eiland nooit voor een appel en een ei met de engelsen
hadden moeten ruilen voor New York
Want dan waren wij nu de baas van de wereld geweest

VA:

Is dat zo? Wat dom!

Allen:

Vandefrisse!

K naar H
PETS
In draai door naar tafel, er voorover tegen leunen
Kabel:

Suriname is geen eiland!

Lont:

Het is 1 van onze zwarte wadden!

Kabel:

Was een van jullie zwarte wadden

Allen:

Vandefrisse!

VA:

Lont heeft een punt.

Hermans:

wat heeft Suriname ons gebracht dan roti en Gerda van Sesamstraat?

Kabel:

Hanna belliot
Desi Bouterse
Philomena Bijlhout
Joyce Silvester
Gerard Spong
Roy Horb god hebbe zijn ziel
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Kenneth Herdigein
Hans Breeveld
Anansi
Ulrich Aron
Noraly Beyer
Venetiaan
En zo kan ik nog wel effe doorgaan
VA:

Zit Gerard Spong in het Nederlands elftal?

PETS over tafel
Kabel:
Netjes tegen de meester.
Naar L, neus aan neus
Waar ging al het geld naar toe?
Naar jullie of naar ons?
Wie hadden er nu echt profijt van de hele situatie?
De surinamers. Wij hebben jullie gekolonialiseerd homo’s.
Uitgebuit
Naar VA
Leeggemolken
Als een koe
Neus aan neus
Heb je het huis van Venetiaan gezien?
Schreeuw!!!
Daar past de hele bijlmer in!
VA van schrik hoe induiken L achter
K rustig terugdraaien
Kabel:
Tss, Met deze draaikonten moet ik de keuken besturen!
Allen:

Vandefrisse!
1 ding is duidelijk: deze gasten zijn compleet de weg kwijt!

Allen:

Vandefrisse!
Ze weten van voren niet maar dat ze van achter Nederlands lullen!
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Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

En nou koppen dicht!

Allen:

Vandefrisse!!

Kabel:

Afwassen!

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Waar blijft Mohammed met de snoekbaars??

Mohammed op met een fiets maakt meteen rechtsomkeer
Allen:

Vandefrisse!

Mohammed op met een reclamebord maakt meteen rechtsomkeer
Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

En dit moet het land gaan redden! Ik ga schijten! Naar wc

Allen:

Vandefrisse!

Omstebeurten bier halen: H – L – VA, en H + L op kookblok zitten, Va bij pan
Allen:

Vandefrisse

Hermans:

Jo het gaat toch hartstikke goed?

Lont:

Ik begrijp ook niet wat ie zeikt.

Van Aartsen:

Hermans, wat doen die condooms in de nasi?

Hermans:gaat kijken Die zijn al gebruikt!
Van Aartsen:

Gelukkig!

Allen:

Vandefrisse!

K wc-deur open
Kabel:

Lont, afwassen!

Lont:

Laat die Turk het doen!

Rutten:
WROEF!
L springt van schrik op kookblok
Allen:

Vandefrisse!
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Lont:

En hou die gore labrador bij je!

Wc-deur open
Kabel:

Duitse herder!

Lont:

Een hond in de keuken dat gaat zelfs mij te ver!

Kabel: Zijn die cavialevers al gemarineerd?
Wc-deur open
Afwassen homo!
H inlopen naar kookblok, achter L
Lont: Ja meneer

Van kookblok af, achterlangs pan pakken

Lont:

Jo rot op man!

Hermans:

Geef me de ruimte man

Lont:

Je hebt plek zat

H loopt uit naar spoelbak achter
Hermans:
Ik kan mijn kont niet keren in deze kutkeuken van niets!
L met pan achter H aan,
Lont:
Ga van mijn grens af!
Hermans:
L legt bamigrens
L PETS H,
Hermans:

Jouw grens??

Hé, sla je mij nou!

H wil terugslaan, K sprint ertussen, laat ze los, vallen om, L door klapdeur, meteen terug
Kabel:

Grensconflict, heren?

Lont:

Hermans komt over mijn grens!

PETS
Kabel:

Grenzen zijn er om verlegd te worden. En dat noemt zich Hollanders

PETS
Wat doet die bami op de grond?
Allen:

Ja dúh, dat is de grens

Mo op met borden, slipt over bami met koprol
Kabel:

Kapitaalvernietiging!
Maar vooral dom, kortzichtig en..
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Kijk uit Mohammed!
RINKELDEKINKEL
Mo naar K, trapt Mo deur uit
Kabel:
’t is glad.
Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Nogmaals aan grenzen doen we hier niet.
Wat zijn grenzen meer dan beperkingen die we onszelf opleggen?
Een grens moet fluctueren, buigzaam zijn als riet, of als slappe bami

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Als de grens zegt links, dan gaan we naar rechts, als de grens zegt
rechts dan gaan we naar links, net de politiek?

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:

Dus wat is de les Lont!

Lont

De grenzen dienen ons, niet andersom, weer zo’n omgedraaide westerse
kutgedachte!

PETS
Kabel:

Goed zo en ruim je grens op!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe komt op
Fuk Joe:

De kippen zijn op! Naar de kinderboerderij!

Mo op met knuppel, af door klapdeur
Hermans:

De kinderboerderij??

Fuk Joe:

Wat anders? De bio-industrie?

PETS
Sadist!
Allen:

Vandefrisse!

Foe Joe:
Voor

Het moest maar eens afgelopen zijn
Met het hardnekkige vooroordeel dat wij chinezen over lijken gaan!
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Kabel:

De belasting-inspecteur ligt onder de zoden!

Allen:

Vandefrisse!

VA:

Waarom smijt je hem niet in de bami??

Allen:

UUUUUGHHH

Mohammed op met een koe
Fuk Joe:
Mo af

Een koe?

Allen:

vandefrisse!

Fuk Joe:Op H

Is er nog kroepoek?

Hermans:

Hé, Van Aartsen!

VA:

Er is geen kroepoek.

FJ naar VA, VA vlucht achterlangs naar H
Fuk Joe:
Is er nog kroepoek?
VA:

We krijgen nog gasten!

Fuk Joe:Op VA

Dus er is nog kroepoek?

VA:

Gasten help me out here

L inlopen op H, VA draaien naar H en L , VA wijken naar voor kookblok
Lont:

Jo, jij doet de stash

Hermans:

Overloper

Lont:

Minister van financiën

Hermans:

Staatsscretaris van kroepoek zul je bedoelen!

Her / L:

Vandefrisse!

FJ inlopen op VA
Fuk Joe:

Toon me de voorraad!

VA:

Gast, nee is nee!

Kabel:

Deze voorraad?

Toont lege zak
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Allen:
Vandefrisse!
FJ drijft VA naar hoek L-achter
Fuk Joe:
Wel godverdomme van Aartsen!
Waar is mijn kroepoek??
VA:

Weet ik niet meneer

PETS
Hermans

(Her: Héé!)

Lont

(Lont: Héé!)

PETS

PETS
Kabel
PETS
Kabel:

Lacht

VA:

Mo! Mo natuurlijk!!!

Mo op met kippen
Fuk Joe:

Wel godverdomme, hoe kan jij de kroepoek opeten!

PETS, Mo af achter
Kabel:

hahaha

Mo weer op, wijzend op FJ met kip
Mo:

Gallahla!

K slaat Mo af/neer met de kip
Kabel:

Hij zegt dat Van Aartsen de kroepoek zelf heeft opgegeten!

VA:

Wat??

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Daar staat maar 1 ding op: de doodstraf!

VA zakt ineen tegen muur
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Allen:

ooooohh

FJ pakt mes over van K
Fuk Joe:

Neem me alles af
Mijn land
Mijn geschiedenis

Mijn keuken
FJ neemt VA mee naar kookblok, legt hoofd op blad
Maar van mijn kroepoek blijf je af
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe heft het hakmes
VA:

Vaarwel lieve vrienden!

Lont:

Rutten!

FJ laat mes neervallen, VA peert eruit
Kabel:

Wat?

Fuk Joe:

Breng me die hond!

K naar voor
Kabel:

Rutten lust geen kroepoek!

Fuk Joe:
K naar H
Kabel:
K naar L
Lont:
K naar H
Hermans:
K knielt voor FJ
Kabel:

Maak dat de kat wijs
Hier dat beest, de maat is vol!!
Wie heeft die kroepoek in zijn mand gelegd??
Wel ja!
Die kabel weet ze te verzinnen hoor!
No way Fuk Joe, neem me alles af maar van de hond en de koningin
blijf je af!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Hoe vaak heb ik nou gezegd dat dat beest hier mag blijven op 1
voorwaarde: dat ie van de kroepoek afblijft??

Kabel:

Ja meneer!
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Fuk joe:

Waar is zijn muilkorf?

Kabel: (Wijst achter zich) Dat fungeert als vergiet omdat jij te gierig bent om er 1 bij de
blokker te scoren!
Allen:

Vandefrisse!

Lont:
K naar L, knielen
Kabel:

Wie houdt er een hond in de keuken?

Allen:
K omknelt been L
Kabel:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Jij bent akkoord gegaan met de afwezige arbeidsvoorwaarden!

Hij past niet in mijn flat!

Zo goed betaalt Fuk Joe!

Geen honden in de keuken alleen in de nasi!
Nou hier dat beest!
Allen:

Vandefrisse!

K gaat liggen met hoofd op blad
Kabel:

Dan tjop je mij maar op.

Fj heft mes, laat hem vallen
Fuk Joe:
Voor deze keer zie ik het door de vingers
Lont:
FJ aait K
Fuk Joe:

Slappeling!

Waar haal ik anders 1 2 3 een Surinamer vandaan die zo stom is om
hier voor niets te komen werken?

Allen:
FJ trekt K omhoog
Fuk Joe:

Vandefrisse!

Kabel:

Waar?

Fuk Joe:

Bij de chinees!

Kabel:

Dit is de chinees

Fuk Joe:

Is dat een reden om niet te gaan halen?

Allen:

Vandefrisse!

Kabel! Kroepoek halen!
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Kabel:
Ja meneer!
Kus, FJ en K langzaam uiteen, K door klapdeur,VA op
FJ jongens zien
Fuk Joe:
Ik ga schijten!
VA:
Fuk Joe:

Alweer?
Maak de keuken aan kant!

FJ af – Mo op.
Allen:

Vandefrisse!

Allen inlopen naar hond
Lont:
Kut. This close.
En we waren van dat kutbeest afgeweest!
Hermans:

We proberen het gewoon opnieuw. Van Aartsen is er nog kroepoek.

VA:

Scroinch. Nu niet meer.

K op, allen uitstappen naar achter, rijtje H-VA-L
Kabel:

wat?

Hermans:

Jij moest toch kroepoek halen??

Kabel:

Van Aartsen mag ik van je lenen?

Allen:

Vandefrisse!

H naar K, omarmen, naar voor, rest mee, zitten op kookblok, Mo achter ze zitten
Hermans:

Dat je dit allemaal pikt.

Kabel:

Pays the rent.

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Heb je geen dromen?

Kabel:

Jullie?

Hermans:

Beetje neuken.

Lont:

Beetje beffen.

VA:

Beetje laf op die pruim zo.

Kabel:

Chill.

Hermans:

Beetje zuipen.

Lont:

Beetje vingeren.

VA:

Beetje kutten.

Hermans:

Beetje lullen.

Lontje:

Beetje studie.
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VA:

Beetje rukken.

Hermans:

Beetje sjanzen.

Lont:

Beetje fukken.

VA:

Beetje beetje

Lont:

Beetje oud worden

Hermans:

Beetje vutten

VA:

Beetje sterven

Hermans:

Beetje zuipen

Kabel:

Beetje triest.

H/VA/L uitstappen
Hermans:

Gast, I respect your wishes man, so please respect mine oke?

Lont:

Wat zijn zijn wishes?

VA:

Beetje vaag.

Kabel:

Mijn eigen toko.

VA:

Haha. Surinaams?

Kabel:

Ja. Wij hebben de skills, maar we missen de ijzeren discipline van de
chinees.
Als je die twee met elkaar combineert, heb je een nieuwe almachtige
keuken, de surinaamse!

Mo naast K
Mo:

Gallahla?

Hermans:

Wat zegt ie?

Kabel:

JA, mijn ideaal gaat in tegen Fuk Joe’s grote Fusion Confusio., 1 grote
almachtige eclectische keuken, onder leiding van Fuk Joe himself? Mijn
reet! (Achter Mo aan) Ik ga niet op in die massa, ik zal nooit maar dan
ook nooit de surinaamse keuken verloochenen! Het laatste beetje trots
dat wij nog hebben! PETS Mo de deur uit. Dus Fok it, Mo, NSB’er!
Naar voor.

Lont:

Proef ik een vleug nationalisme daar?

Kabel:

Als de roti maar smaakt!

VA:

En dat doet ie! Roti rules!

Lont:

Jammer van die gratis zwarten erbij

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Een surinaamse toko, Boring. (Allen inlopen, rijtje om K) Ik heb mijn
buik zo vol van macaroni.

Lont:

Dat is Nederlands.

VA:

Hé. Waarom begin je geen oliebollenkraam?

Hermans:

Hé. De oliebollenneger
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Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Hé. Heb je finance?

Kabel:

Nee.

Hermans:

Ik wil wel met mijn pa lullen.

Kabel:

Oh wil je dat wel.

Hermans:

Als wij dit hele gebeuren, deze hele ontgroening relaxed af kunnen
handelen..wil ik wel kijken wat ik kan doen. Ik bedoel als jij op zwart
zaad zit.

Allen:

Vandefrisse.

VA:

Jezus wat ben jij een zwartkijker. Alsof kabel dat zelf niet kan fixen.

Lont:

Die negers die redden zich wel.

VA:

Is het niet in de criminaliteit, dan wel in het voetbal.

Hermans:

Jo neger, bedankt man.

Kabel:

Waarvoor?

Lont:

Davids. En die ander. Hoe heetie nou?

VA:

Ja, ze lijken allemaal zo op elkaar.

Hermans:

Vind je ook niet..neger

Kabel grijpt Hermans bij de keel.
Kabel:

Gast, ik weet niet of je het door hebt,
Maar jouw toekomst ligt in mijn zwarte klauwen..
Als ik wil, dan lig jij hier in no time out…
over het paard getilde salonsocialist van een nutteloze kuthomo van een
empathieloze fatsoensrakker van een gore vieze vuile kutproleet..
Als jij het nog 1 keer in je gore kop haalt,mij neger te noemen…

Hermans:

Wat dan?

K gooit H over kookblok, op en neer schuddend
Kabel:

Afro Amerikaanse Nederlander, kuthollander van drie keer niks..
dan laat ik mijn lieftallige hond Rutten op je los…Slaaf..als ik terug
kom, is het hier brand en brandschoon!

Va achter L, samen naar achter uitwijken,VA tot wcdeur
Lont:

Je kunt slaan wat je wilt,

Va:

zeg het Lont

Lont:

maar uiteindelijk trekken jullie aan het kortste eind

Fuk Joe:

Waarvan akte.!

Fuk Joe op, slaat VA met deur weg, VA neer
PETS
Wat doe je met mijn gratis arbeidskrachten van drie keer niks kabel?
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Kabel:

Hij vertoonde subversief gedrag.

Fuk Joe:

Hij of jij?

Kabel:

Ja maar..

Elleboog in buik H, H naar VA/L
Fuk Joe:

Ik deel hier de klappen uit!
Ze kunnen al geen reet, mep jij ze ook nog es de pan in

Kabel:

Sorry meneer!

PETS
Fuk Joe:

Zeg nooit sorry!

Kabel:

Sorry meneer!

PETS
Kabel:

Sorry

PETS
Fuk Joe:

De slavernij is afgeschaft!
Kijk om je heen!
Dit is een net ordentelijk bedrijf
Voor straf houd ik je loon in!

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Boontje komt om zijn loontje!

(duwt K weg)

L inlopen achterlangs op FJ, FJ naar voor kookblok, H voorlangs inlopen op FJ
Hermans:

Ik begrijp het niet, ik probeer die gast serieus te helpen weet je
Te luisteren..te lullen..mijn netwerk ter beschikking te stellen..is het nog niet
goed..wat willen die gasten toch? Als je ze negeert, discrimineer je, als je ze
aanspreekt ben je een rascist..het moet van twee kanten komen weet je..
Integratie..die gasten sporen echt niet.

Mo achter op met stapel borden, stoot tegen VA, wankelt, geeft stapel aan VA, met paar
borden jonglerend rondzwalken
kijk die Arabier eens gaan!
Van Aart:

Die gasten kunnen ook alles

Lont:

Tasjes roven

Kabel:

Scooters stelen

VA:

Boeing kapen.

Fuk Joe:

hun snor drukken!

Mo staat L, FJ inlopen, Mo door naar achter-midden
Kabel aansluiten bij FJ
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Kabel:

Toch treurig, hij is Nederlandser dan wij bij mekaar

Fuk Joe:
Waren het niet de arabieren die
Inlopen op Mo, VA en L aansluiten, Mo door naar L
Kabel:
Kutterrorist!
Allen:
Vandefrisse!
Inlopen op Mo, Mo naar R
Kabel:
De zoveelste schreeuw om aandacht!
Hermans:

overcompensatie!

Lont:

Van een volk dat van gekkigheid van achter niet meer weet
Dat het van voren besneden is!

Allen:
Vandefrisse!
Inlopen op Mo, H aansluiten, Mo naar klapdeuren
Fuk Joe:
A pain in ass…zo Overbodig..
Lont:

Nutteloos

Hermans:

Het velletje op de koffie

Lont:

De vlieg in je glas

Hermans:

De groenten op je pizza

VA:

Kunnen we dit niet achter zijn rug doen?

PETS
Fuk Joe:

Hier pissen we elkaar recht in het gezicht!

Kabel:

Beschaving!

Fuk Joe:

Wat heb jij er voor over Van Aartsen?

Kabel:

Neem een voorbeeld aan Mohammed!

Herm:
Hé, Die twin towers juggle je niet terug!
Mo af. FJ en K lachen
Fuk Joe:
Hé!!
FJ en K naar klapdeur, VA rest inhalen, blokeert de klapdeur, H en L mee
VA:
Hier is een markt voor!
Hermans:
Oké
Fuk Joe:
Voor die Arabier?
Hermans:
De geweldloze Arabier! (woorden met gebaren markeren)
VA:

Fuk Joe? Wat let je ? Gooi hem voor de wolven!
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Lont:
De geweldloze borden juggelende Arabier! (woorden met gebaren
markeren, BLING BLING)
Hermans:
De senaat zal ervan smullen!
Kabel:

Van jouw gemarineerde ribbenkast ja!

Allen:
Vandefrisse!
FJ en K uitlopen, VA en L uitstappen, H pissen
Fuk Joe:
Dit is een ordentelijk chinees restaurant capice?
VA:

Dat verklaart de ton gif in de schuur

Hermans:

De belastingmedewerkers onder het gazon

Lont:

De lijken in de kast!

Allen:
H naar FJ
Hermans:

Vandefrisse!

Lont:

Onderscheid je van de rest van China!

Fuk Joe:

Ik onderscheid me door mijn kookkunst!

Allen:

Hahaha!

Fuk Joe:

Lach niet!

Je moet de teugels losgooien Fuk Joe!

Mo achterwaarts op,
Hermans:

Jezus, Houdt die Mo ooit op!!

Fuk Joe:

In china worden straatartiesten zonder pardon afgeknald.

VA:

Hoezo?

Fuk Joe:

Hoezo ken ik niet
Hoelang wel

VA:Op L

Hè?

Lont:

Da’s die chinees

Allen:
Vandefrisse!
VA:
Oh.
Mo neemt borden van VA over, HOOO!!!,rest ineenduiken, Mo zwalkt naar achter, rest
mee.Mo laat achter alle borden Vallen.
Fuk Joe:

Homo.
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Wie gaat dat betalen?
Popoff?
Mo:

Gallahla?

Fuk Joe:
Mo:

Mohammed naar het Diakonesseziekenhuis voor nieren!
Gallahla!

Mo langs met fiets, Af.
FJ tegen muurtje geleund.
Wee mij! De senaat staat op de stoep!!!
Als een roedel hongerige wolven
Stelletje uit de iglo getrokken patatzakken, slappe kruimelaardappels
van een ondermaatse poldergemodelleerde zoutloze kookhomo’s van
drie keer kut!!
Zet je schrap!!
Eendracht maakt sterk!!!
Richting kookblok
Is dit wat er over is van de grote Republiek der Nederlanden? De
roemruchte gouden eeuw die met ziel en zaligheid, bloed zweet en
tranen uit de wacht van de roemruchte wereldgeschiedenis werd
gesleept?
Zijn dit de nazaten van Hugo de Wit, Michiel de Ruyter, Piet Hein,
Maarten Tromp, en al die andere Goden, die zich met de borst vooruit
in de strijd wierpen?? Tegen alle wetten der lociga stand hielden tegen
de vermaarde legers van de Croissantfransen, de Paellaspanjaarden, en
The Fish and Chip homo’s van het verenigd Engels koninkrijk?
Voor Volk en Vaderland!!!
Het is bij de grote legendarische onbevreeschde zeevloot van de
almachtige VOC af!
Moet ik met deze homo’s de tachtigjarige keukenoorlog gaan winnen?
Op achter
Jullie zijn een schande voor jullie vaderland!!!
Terugdraaien, op kookblok zitten
Wee mij!!
Heb ik mij hiervoor door een stel gewetenloze mensenhandelaren met
3000 chinezen in een oude volvo laadbak naar dit kouwe kutland laten
transporteren???
Toen ik een kleine jongen was…klampten wij ons thuis, bij gebrek aan
huis, aan elkaar vast, terwijl de koude chinese wind onze lichamen
geselde…maar klagen deden wij niet…wij hadden het te druk met
overleven…wij, wij vormden een eenheid, een staat, tegen de
48

48

elementen in, wij hadden geen keus, geen condo, geen bungalow,
sociëteit, of duur jacht om ons in te verschansen..geen staatsvorm..geen
achterkamertjesgezeik…geen regeltjes om de regels..geen geld om ons
in te begraven, wij hadden alleen elkaar, en de drang om samen te
overleven..
Verhaal in gebaren zetten
Ik zie mijn zusje nog wegkwijnen voor mijn ogen…terwijl vanuit de
bergen van Tibet een lawine kwam aangerold…en de zure regen op
haar tere, weke kinderhuidje kapotsloeg en zich naar binnen vrat als een
westers varken… weet dat je niet voor niets sterft, fluisterde ik haar toe,
ik zal je ontzielde lichaam optjoppen in de kipsatee waarmee ik
wereldfaam ga maken, ter ere van ons, het financieel arme, maar
geestelijk door de wol geverfde, gemazelde, aan de wetten van ons
eigen lijden onderworpen, familie Fuk Joe!
Thai chi-rust, staan

Prepareer je voor het galgenmaal, de maaltijd des oordeels! (Naar
achteren, af) Schiet op! Over een half uur schuift de voltallige senaat
aan! Jullie horen me goed! Van Aartsen haal dat mes van je pols!
Hermans, kom uit die pan kokend hete olie! En Lont, hang je niet op
aan mijn noedels!
VA –H – L op gesmeten, staan in rij L-achter. FJ op, voor / achter jongens langslopen…
Niets, niets ben je! Helemaal niets! Iedereen krijgt hier een kans
iedereen! (opH) Zelfs jij, rijkeluishomo! Jij bent niets, jij bent helemaal
niets! En jij bent al helemaal niets! (Op VA) Jouw aandelen gaan in de
nasi. (Op L) Jouw toekomstperspectieven in de satee. Alles, jouw
dromen, jouw idealen, jouw herinneringen, jouw banden, jouw familie,
jouw vrienden, jouw bed, jouw wijven, jouw identiteit, jouw ziel, jouw
kloten, jouw stront, jouw angst, jouw hoop, alles gaat de pan in!
Uistappen
Terug naar af met die gasten, we gaan geschiedenis schrijven in deze
keuken en deze keer doen we het goed, homo’s! Hermans ga kippen
halen! (H af) Lont op je knieën, (Wijzen, L naar keukenblad achter) bid
tot Allah, (Richting wc – stop) vraag me niet waarom, je bent een
homo!
FJ naar wc, daar zit Mo
Fuk Joe:

Mo, wat moet dat?

Mo:

Gallahla!
K vanachter Mo

Kabel:

De sateesaus is op!
At your service!
FJ tegen wcdeur geleund

Fuk Joe:

Ik wil passie
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Ik wil klote
Ik wil trots
Ik wil kut
Ik wil liefde
Ik wil oorlog
Ik wil alles
Stap vooruit, wijs op VA
We kammen de hele kosmos uit naar ingrediënten!
VA wijzend naar kookblok sturen, gaat koken
Bloed!
Ruimte nemen
Zweet! Tranen! Verdriet! Nederigheid! Trots! Alles in de overtreffende
trap
Ik wil los helemaal los
Waanzin, waanzin in de keuken, waanzin in de wereld!
Gooi alles van je af! En dans, knok, wroet, ploeg, sterf, en zegevier!!!
Dans op de gloeiende kookplaat van je onvermogen! Neuk in de pannen
kots in de bami maar leef!!!
Kom uit de riolen van zelfbeklag gekropen, werp het isolement van je
af en grijp elkaar beet!
Omarmt VA
The united colors of benneton mijn dikke behaarde chinezenreet!
We gaan ervoor!
Iedereen werkt

Eten moet leven….daarom pleuren wij de vissen levend in de pan:
koken is liefde!!! Deze zalm bijvoorbeeld..toonbeeld van
kracht…puurheid..en onverzettelijkheid…zoals hij tegen de watervallen
inzwemt, zo recht onze netten in…wie zijn wij om hem te veroordelen?
Deze glibberige voorvader..want zoals jullie weten, stammen wij van
hem af…kijk in de ogen van je over-tot-de tiende macht
overgrootvader..wat wil hij ons zeggen? Weet jij het? Jij? Nee, dat
bedoel ik nou Verlos hem uit zijn lijden…Eer het leven..eer
jezelf…smijt hem in de pan!!!
Wat is het leven oneerlijk verdeeld he? Van Aartsen? Jank niet! Het is
maar een vis homo!!!
De mie..de prachtige mie…als je goed kijkt, zie je de haren van je
geliefde erin…je streelt ze voor de laatste keer…haalt jezelf voor de
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geest hoe ze je belazerde met de melkboer..en smijt haar genadeloos in
het gloeiendhete water…HOER!! horen jullie haar? Horen jullie haar
smeekbedes? “haal me eruit!” horen jullie haar schreien? Als de wind
die over de Hollandse polder waait? Koken, is liefde…koken is
verraad…een crime passionelle..koken is passie…maar altijd: met
beleid.
Stop – focus op FJ
Een Chinese kool die hak je niet aan moten als een boerenkool! Die
streel je eerst in slaap..met tedere woorden..een mooie haiku…zodat de
levenssappen blijven stromen..op het moment dat je hem TJOP aan
moten hakt!
Iedereen op voor
De ruis, ik wil de ruis eruit, geen ruis in mijn keuken! De mensheid, als
rijstkorrels op elkaar vastgeplakt, een vuist van kleefrijst, geen los zand,
deze wereld gaat aan verstrooiing en versnippering ten onder maar niet
hier, niet in mijn keuken! Waar is de cohesie? Waar is de richting?
Waar is het overleg? Waar zijn de uien?
Jullie toekomst staat op het spel!
FJ naar voor
Nou tover een glimlach op jullie melkmuilen we maken er een groot
wervelende Confusion Cooking kookfeest van! We zetten Nederland
weer op de internationale kaart onder leiding van de kok der kokken, de
Jezus, de Mohammed, de Confusius, de Boeddha, de Mao, de Willem
Oranje, van alle grote internationaal vermaarde keukens door elkaar
gehusselde, voorvechter van de vrije keuken Fuk Joe De Grote!!
Vannacht regent het michelinsterren!
Allen: (-FJ)

Voor Volk en Vaderland!! Vandefrisse!

FJ naar VA, rest weer werken, K af
Van Aartsen! Wat ben je aan het doen man???
Sneller Van Aartsen! Als jij het niet doet wie dan wel??
VA:

Ja meneer!

PETS
Fuk Joe:

Zo snel als je denkt zo traag als je tjopt.
Wat is dat voor een omgekeerd evenredige kutbeweging??

VA:
Ja meneer!
Va TSjopt vinger eraf, allen focus op VA, K even kijken, weer af
AUW
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Fuk Joe:

Met beleid homo!
Wat moet ik met een afgehakte vinger?

Smijt de vinger in de nasi
Allen:

Nee!

H/L/Mo vangen VA op
Va:
Ik weet het niet meer
Ik weet van voren niet meer dat ik van achter leef
Ik haal dingen door elkaar die ik altijd op een rijtje had
Ik ben zo allejezus in de war dat ik niet eens meer weet
Waarom ik er in hemelsnaam voor koos deze lijdensweg af te moeten
leggen?
VA wil af,
Fuk Joe:

Are you backing out??

VA:
Ja meneer!
VA af, H/L houden hem tegen in deur
Hermans:
Gratis bier!
Fuk Joe:
Kijk me aan.
H/L/Mo Duwen VA naar FJ. K kijken tussen klapdeur
Kijk me aan met die trouwe hondenogen van je.
Ik hou van je Van Aartsen, Godverdomme ik houd van je zie je dat dan
niet??
Ik hou van jullie allemaal (rest blik op K, K weg) als jullie je werk maar
doen!
Jij gaat het maken, homo!
Van Aartsen:
Denkt u?
FJ met VA naar kookblok, rest uiteen in danshouding
Fuk Joe:

Natuurlijk niet homo.
En nou aan het werk!
VA staan met opgeheven mes, rest DANS
Hakken! Gogme! Kloten, zo ja!
Kijk hem staan! Trots als een tierelier!
Zoals zijn voorouders de pinda’s in de pan hakten
Zijn nu de bedorven boontjes van de aldi aan de beurt!
Van Aartsen je ontroert me!

VA:

Ik heb een droom!
Voor elke euro een glimlach!
Het geld op de wereld!
We verdelen het eerlijk over alles en iedereen
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Zodat iedereen even arm en rijk is
De wereld zal stralen van monetair geluk!
Fuk Joe:

Ben je gek geworden?

VA:

Ja meneer!

Fuk Joe:

En hoe voelt dat?

Van Aart:

Vrij!

Fuk Joe:

Van wat?

Van Aart:

Sores!

Fuk Joe:

Staat dat op de kaart?

Van Aartsen:

Nee meneer.

Fuk Joe:

Lul niet dan!

Van Aartsen:

Nee meneer

Pets
Fuk Joe:

Hoe dat zo?

Van Aart:

Ik denk niet na.

Fuk Joe:

Is dat nou zo moeilijk?

Van Aar:

Nee!

Fuk Joe:

Wat ben je me?

Van Aa:

Dankbaar!!

Fuk Joe:

Wat ga je me nooit

Van Aa:

Vergeten!

Blik FJ - VA
Fuk Joe:

Met beleid van Aartsen!

Va TSJOPT duim af
Fuk Joe:

Ik ben niet verzekerd.

Van Aartsen:

Homo!
AUUUUWWWW
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K op kijken, weer af
Wat moet ik met een afgehakte vinger?
Gooit duim in pan
Allen:
Neeee!!!!!
H en L vangen VA op
K weer op, door naar voor
Kabel:

De bestelling.
(rest alles bevestigen met Chef!)
Drie Chinese muur speciaal! (VA voor snijden)
Acht kinderwetjes van Houten Speciaal! (L rondlopen met spullen)
Zes bommenwerpers Kipsatee (H achter snijden)
Poedelloempia (Mo rondlopen met mixer)
Een halve paardenkop zoetzuur…
Zoutzuur voor Lont Senior!
Twee bami vergulde Koeiensnee , extra jus
80 satee kroketten
100 normale
Bier als het maar veel is
4 Afrikaanse torpedo miltvuur

Fuk Joe:

Toe maar!

Kabel:

En een chinese muur bier

Allen:
K af
VA:

Vandefrisse!
Dat staat niet op het menu

PETS
Fuk Joe:

Er staat wel meer niet op het menu

PETS
Ja als jij nou niet als de donder een carpaccio Torremolinos paprikus
kipnuggetzeewolf satee met Franse zee-kruiden in kippenstront tjaptjoi
amsoi bleekselderij fixt!
VA:

Huh?

PETS
Allen:
VA:
Lont:

Vandefrisse!
`

Lont! Hermans!
Doe iets maakt niet uit
Alles wat je doet, is fout voor die gasten
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L bij FJ
Fuk Joe:

Hey, dit is geen ontgroening! Begrepen?

Lont:

Ja meneer

PETS
Fuk Joe:
Wat doet die rijst in die rijst?
FJ duwt L met hoofd in pan
Lont:
Ja maar
Fuk Joe:

Wat doet die rijst in de rijst?

L uit pan
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Dit is een beschaafd restaurant!
En waar blijft die hondenkop satee-saus voor Lont Senior??
Hondenkop satee-saus!! Hondenkop satee-saus!! Hondenkop sateesaus!!

Allen simultaan zoeken. VA pakt Rutten, houdt hem omhoog.
VA:
Komt eraan!
Heft mes
Allen:
Nee!!!!
Hakt Rutten’s kop eraf. 21-22
VA:

Oeps.
Rutten.
VA langzaam achterwaarts, op H af
PETS
Hermans:
Van Aartsen homo!!
VA:

Hij riep hondenkopsatee!

Lont:

Kabel vermoordt ons!

Fuk Joe:

(op L) Dat deed ie toch al Van Aartsen deed wat ie moest doen neem een
voorbeeld aan die homo en finish die satee!
Stopt Rutten in de pan
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Casualtie of war!
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Niet mokken lekker wokken!
Dat krijg je ervan honden in de keuken!
Die gaan in de (Allen) satee!

Allen:

Ik heb kabel gewaarschuwd! Geen honden in de keuken alleen in de
(allen) satee!!
Vandefrisse!

Fuk Joe:

Wie niet luistert, die moet maar proeven!

K op met dienbladen. Rest in houding. K krijgt nieuw blad van Mo, ziet de rest, af.
Fuk joe proeft
Jummie!!!
Allen:
Fuk Joe:

Vandefrisse!
(op L) Mondje dicht tegen Kabel!

Allen:
Vandefrisse! (allen weer werken)
FJ zitten op kookblok, met rug naar publiek
Fuk Joe:
Staat die afwas er nog???
Lont:

Jo heb je geen afwasmachine?
Ik doe mijn best meneer!

Fuk Joe:
FJ naar L
Lont:

Een afwasmachine?
We zijn in Nederland.

PETS
Fuk Joe:
We zijn in mijn keuken!
FJ trekt L aan das naar afwas
Lont:
Ja meneer.
PETS
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Hoe haal je het in je hoofd!
De edele kunst van het afwassen zo door het slijk te halen!

PETS
Afwassen voor de senaat is een eer, begrepen?
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Lont:
Fuk Joe:

Ja meneer
Schiet op dan! De afwas staat tot in de foyer nog even en we hebben er een
chinese afwasmuur bij!

Wat doe je?
L stopt met afwassen
Lont:
Ik was af!
Fuk Joe:

Je wast de afwasborstel af!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Het absolute dieptepunt is bereikt. Deze gast kan niet afwassen.
De zoveelste teleurstelling Lont junior, dat je niets kon wist, ik, maar
afwassen dat kan zelfs een mongool als hermans!
Hé!

Hermans:
PETS
Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:
Het absolute dieptepunt is bereikt!
K in deuropening
Kabel:
Dat dacht je!
Bord Lont senior retour!
FJ pakt bord over
Fuk Joe:
Maar die vreet van de grond als het moet!
Kabel:

Zo ernstig is het!

Fuk Joe:

Wat??? Noem je dit schoon?

Lont:

Ja meneer
Nee meneer

Fuk Joe:
L naar FJ
Lont:

Wat doet dat bord dan voor de neus van je pa???
Maar ik zie niets

PETS
Fuk Joe:

Ik ben diep gekwetst

Lont:

Het is ook nooit goed godverdomme

FJ gooit L inwasbak
Fuk Joe:

Vol =vol
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Schoon = schoon!!
Schrobben!!
Allen:

Vandefrisse!

Kabel: Vanuit Luik

Lont

Lont:

Ja meneer.

Fuk Joe:

Je praat met mij

Lont:

Hij vroeg iets meneer

Fuk Joe:

Niets mee te maken!

Kabel:

Lont ik praat tot je!

Fuk Joe:

Hé, hij vraagt je iets!

Lont:
Kabel:
Lont:

Maar u zegt net
Hé!
Ja kabel!

Fuk Joe:

Wat een onderkruiper

Kabel:

Zijn pa moest hem zien

Fuk Joe:
Mo naar deur
Mo:

Mo, haal zijn pa!

Lont:
Mo terug
Fuk Joe:
Mo af

Niet mijn pa!

Lont:
FJ zwiept L uit bak
Fuk Joe:

Nee meneer ik doe alles wat u wilt alles

Gallahla!

Mo!

Borden halen in de zaal of we roepen je pa!

Lont:
Ja meneer
L wil af, K staat achte de deur, L terug
Lont:

nee meneer

Fuk Joe:

Een schande Lont, een schande voor je familie!

Kabel:

Je bent een homo Lont
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Lont:

Ja meneer
Nee meneer

Fuk Joe:
Nee meneer
FJ petst L naar achter, Mo op achter
Mo:
Gallahla!
L gaat opdrukken, FJ naar L, Mo af
Lont:
Ook dat nog!
Fuk Joe:

Wat doe je?

Lont:

Ik druk me op!

Fuk Joe:

Vroeg Mo dat?

Lont:

Weet ik niet

Fuk Joe:

Waarom doe je het dan?

Lont:

Weet ik niet meneer!

Fuk Joe:
FJ zet voet op L
Mo:
Mo af
Fuk Joe:
Kabel:

Omdat je niet luistert!

VA:

Ja meneer!!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Kabel, breng senior zijn bord
Het zal mij benieuwen!!

Gallahla!
Ken je talen!
Is dat bord van je pa nou schoon!!!

K af
Pray to God of je ligt eruit Lont
Allen:
K weer op, Mo op
Kabel:

Vandefrisse!

Allen:

schrik en rond’zoeken’, ontkennend naar K kijken

Kabel:

Mooi. Effe geen zin in. (gaat weer af)

Allen:

Vandefrisse!

Mo:

Gallahla!

Zeg heeft iemand Rutten gezien?
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Hermans:

Hé, kan het zijn dat de rijst aanbrandt?

Fuk Joe:

Godverdomme Van Aartsen de rijst brandt aan!
CRISIS

Kabel (rent weer op): De voltallige senaat vertrekt!
Fuk Joe:

Wat??

Kabel:

Het zit ze tot hier!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Ik ben er geweest!

Op knieen
Mijn ergste nachtmerrie is bewaarheid!
Ik ben failliet.
Giet benzine over kookblok
Ik steek de boel in de hens
Strijk de verzekering op
En peer hem naar China!
Wil lucifer aansteken
Hermans:
Hoho!
Kabel:

Kom op jongen!

Lont:

Zo makkelijk geven we niet op, toch!

VA:

Is dit de Chinese killermentaliteit?

Fuk Joe:

Ik heb alles geprobeerd!

Hermans:

Hohoho! Stuur Mohammed naar binnen!

Lont:

De borden-act!

VA:

Entertain ze!

Hermans:

Maar laat ze niet gaan!

Fuk Joe:

Ze verscheuren hem levend!

Hermans:

Hohoho!

Wil lucifer aansteken

Wil lucifer aansteken
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Lont:

Het is maar een Turk!

Fuk Joe:

Dit is een net en ordentelijk chinees restaurant!

Steekt lucifer aan, rest tegen achterwand.
Hermans:

Hohoho

Lont:

Doe iets!

Hermans:

Je bent failliet!

Lont:

Tenzij je handelt!

Van Aartsen:

Nu of nooit!

Hermans:

In naam van de koningin!

Allen:

Vandefrisse!

Kabel:
Blaast lucifer uit
Fuk Joe:

We hebben geen keus!
Trap die waardeloze arabier de zaal in!

Mo:
Gallahla!
Lopen in op Mo, duwen hem via rondje richting deur…
Kabel:

Daar word ik niet voor betaald zegt ie!

Allen:
Voor Volk en Vaderland!
geven hem stokken en borden….
Lont:

Mao Zhe Dong!

Hermans:

Willem van Oranje!

VA:
Desi Brunswijk!
en K tilt hem de deur uit
Mo:
Gallahlaaaaa!!!!
K weer op, allen door raampjes kijken
VA:
Moeten we niet ophouden met het stigmatiseren van de Arabier?
Hermans:

Stigmatiseren is van alle tijden!
Wie niet gestigmatiseerd wordt, hoort er niet bij.
Zie het als gratis reclame!
Hadden wij ooit van de moslims gehoord als ze de twin towers niet
hadden opgeblazen?
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Lont:
Hadden wij ooit van de zwarten gehoord als ze onze omaatjes niet
Op K
hadden beroofd?
Kabel:
Waarom hebben wij nog nooit van de Hollanders gehoord?
K duwt L weg. H tussen K en L in
Hermans:
Jajaja, Vandefrisse!
L stapje uitstappen
Lont:
By the way Kabel, klopt het wat ze van jullie zeggen?
Kabel:

Ja.

Allen:

Vandefrisse!

VA:
Hoho.
K naar VA draaien H stappen naar andere kant VA
Een negerlul is niet per definitie groter.
Hermans:
VA:

So?
Op H Zij hebben een vleeslul.

Ik heb een bloedstaaf.
Op K Pinkgroot. Maar zeker een duim stretch.
Va bevestigende blik op H
Allen:
Vandefrisse!
Lont:

En de chinezen dan, hebben die een dikke?

Kabel:

Chinezen hebben een rijstlul.

Hermans:

Een rijstlul?

Kabel:

Niet groter dan een korrel rijst.

Allen:
Vandefrisse!
Allen uitstappen, behalve VA
VA:
VA uitstappen
Allen:

Jo maar hoe neuken ze dan?

VA:

Jezus wat een lucht.

Fuk Joe:
FJ richting wc
Allen:

Dat was een zachte.

Niet.

Vandefrisse!!!

Mo op, allen focus op Mo
Mo stort in, valt neer
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Iedereen naar K kijken
Kabel
Misschien was Mo laten optreden toch niet zo’n goed idee!
Fuk Joe:
WC in
Hermans:

Ik ben verloren!

Kabel:

Zich verschansen op het toilet!

Wat doet ie?

Dikke scheet van duizend jaar chinezenverdriet
Allen:
Hermans:
Staan in rijtje

Vandefrisse!
Hé. (allen naar de wc-deur, erop kloppen,)
Jezus noem je dat leiderschap??

Lont:

We’re this close

VA:

Maar zo kunnen we het shaken!!

Hermans:

We moeten iets doen!

VA:

Maar wat?

Lont:

Who cares?

Hermans:

De lul zijn we toch!

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Dit is een zinkend schip!

Fuk Joe op, rest wijd uitstappen
FJ:
maar mensen, mensen, blijf dan toch!
en af door klapdeur, Jongens achter FJ aan,meteen weer op
Lont:
Mo af
Hermans:

Die Fuk Joe is helemaal de weg kwijt!

VA:
Handen in haar
Allen:
Handen weg
Va:

Mijn leven lang een knor!

Allen:

Oorlog kunnen ze krijgen!

Lont:

Mutiny on the bounty!

Ik zie mijn corporale toekomst aan me voorbijglijden!

Dat nooit!
Willen ze oorlog?
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VA:

We’re taking over the mothership!

Hermans:

Het roer om!Als de chinees het niet doet, dan doen wij het wel!

VA:

Wat een homo!

Lont:

VOC here we go!!

Hermans:

We zijn toch Hollanders of niet!!

Allen:
Mo op
Mo:
En meteen weer af
Kabel:

Vandefrisse!!
Gallahla
Ik heb niks gehoord!

Allen:
Vandefrisse!
Mo op, achterwaarts vechtend
Mo:
Gallahla.
Kabel:

Klacht na klacht!

Kabel:

Zoals gewoonlijk!

FJ op, H/VA/L om hem heen
Fuk Joe:
Maar ik doe zo mijn best!
Hermans:

Te veel!

Fuk Joe:

Mijn best?

Hermans:

Nee smaak. Die satee is veels te lekker.

Lont:

We zijn in Holland.

VA:

Niet in China.

Lont:

Het moet goor zijn.

VA:

Goedkoop.

Lont:

Een allegaartje

Hermans:

Karakterloos

VA:

Een allegaartje

Lont:

Van drie keer niks!
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Hermans:

Left overs

VA:

Als het maar goor en goedkoop is!

Uitlopen achterlangs
Hermans:
Fuk Joe pas je aan man!
Lont:

Dit is Nederland

Fuk Joe:

Is dit een opstand?

Hermans:

Hé! Noem het een omslag

Lont:

Een Wende

VA:

Een revolutie

Hermans:

Het ontbreekt deze keuken aan leiderschap

Lont:

Visie

VA:

En ranzig vreten!

Hermans:

Maar dan ook echt ranzig vreten!

Lont:
De ijzeren consequentie Fuk Joe!
FJ wil op ze af, K op FJ toe, neus aan neus
Kabel:
Ze hebben een punt!
Fuk Joe:

Kabel grijp in! Ze verneuken mijn keuken!

Kabel:

Ze hebben gelijk.

Fuk Joe:

Wat?

Kabel:

Mijn baan staat op het spel.

Fuk Joe:
Verraad!!!!
FJ wil op ze af, K hangt achter hem ,Mo hangt achter K, FJ loopt door tot achter-midden
rest wegvluchten achterlangs naar L,
VA:
We’re saving your ass kimono!
Fuk Joe:
Kabel laat me los!!
FJ zwiept ze weg, eerst Mo in wasbak, dan K los in klapdeur, daarbij gaat FJ door de muur,
rest doorvluchten naar R
Kabel:
Zij zijn Hollanders
Zij vreten die troep
Zij zijn de doelgroep
Zij zijn de klant
En regel nummer 1
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De klant heeft altijd gelijk! Of niet soms?
Allen:
Vandefrisse!
Fj met mes uit muur
Fuk Joe:
Ik begrijp het niet.
Fj op jongens af, vlucht naar L
Hermans:
Ik geloof dat we tot de verbijsterende conclusie zijn gekomen
Dat je te keuken te goed is!
FJ loopt in op jongens, vlucht naar R
Fuk Joe:
Zit je me in de zeik te nemen?
Hermans:
Dat is de reden waarom je geen normale klanten krijgt.
Fj inlopen op jongens, vlucht naar L
Alleen de in tegenstelling tot wat men denkt culinair fijnbesnaarde met
eeuwenoude mores doorspekte door de beschaafde Hollandse wol
geverfde straalzatte fijnproevers van een corpsleden weten een goede
chinees op waarde te schatten!
Allen:
VA naar pan satee
VA:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Te mals?

VA:

De satee moet taai zijn!

Fuk Joe:

Hoezo?

Lont:

Wat de boer niet kent dat vreet ie niet!!!

Allen:

Vandefrisse!!

VA:

Sneaker!

De satee is te mals!

Mo uit wasbak, doet schoen uit, gooit hem naar H, naar L, naar VA, VA gooit schoen in pan
Je moet denken vanuit de vergrijzing!
Take my advice!
Hier bijt je je kunstgebit op stuk!
VA proeft
VA:

Toppie!

Allen:
Vandefrisse!
FJ inlopen op jongens, vluchten naar R
Fuk Joe:
Noem je dit visie??
Lont:

Visie is geen visie!
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Doorvluchten naar L
VA:
Welkom in Holland!
Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Noem je dit draadjesvlees? Koksmuts!

Hermans gooit muts in pan
Fuk Joe/Mo/K:

NEEEEEEE

Hermans:
We nemen de proef op de som! Mo!
Mo rent voorlangs om kookblok, H schept bord van L vol, Mo neemt het over
Koksmutsdraadjesvlees Tafel 2!
Schoppen Mo de zaal in
Allen:

Dikke doei. Vandefrisse!

Fuk Joe:

Ik wordt gek!

Lont:
En die rijst moet kleffer!
VA/L/H spugen erin
Allen:
Vandefrisse!
FJ inzakken tegen tafel
Fuk Joe:
Ik ga kapot!
VA/H/L inlopen op FJ
Hermans:
Heb je geen inburgering gedaan?
Lont:

Hollanders willen troep, dus troep kenne ze vreten!

Allen:

Vandefrisse!

VA:

En dan klagen dat je geen normale klanten krijgt.

Fuk Joe:

Ik geloof mijn ogen niet!

Kabel:

Gast, ik heb het je al zo vaak gezegd!
Hollanders vreten alleen troep!

Allen:
Vandefrisse!
Dicht om FJ heen staan
Hermans:
Zoals je ons onderschat
Lont:

Onze bereidwilligheid

VA:

Onze kennis

Hermans:

Onze ondernemingsgeest
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Lont:

Ons aanpassingsvermogen

VA:

Onze ondernemersgeest

Hermans:

Onze onverzettelijkheid

Lont:

Onze onvoorwaardelijke toewijding

Hermans:
Zo overschat je onze smaak
Uitlopen, maar focus op FJ
Lont:
Welke smaak?
VA/L/H:

We hebben geen smaak!

Hermans:

Dat onderscheidt ons van de rest en niets anders!

Lont:

We waren het even kwijt!!

VA:

Maar nu zijn we terug! Achterbakser arroganter en smaaklozer dan ooit!

Allen:

Vandefrisse!

Mo op, focus op Mo, Mo gericht op jongens, na tekst draai naar K
Mo:
Gallahla!
Focus op K
Kabel:
De complimenten aan de chef!
Vreugdedansje. Focus op FJ
Hermans:
Fuk Joe:

Overtuigd?
…..
Eureka!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Lang leve de Hollanders!!!

Pan satee ontploft, iedereen verdwaasd
Hermans:

Happy new-year!

Allen:

Vandefrisse!

L naar koelkast bier pakken
Lont :
Champagne !
Fuk Joe:

1 volk, 1 Natie, 2 Nasi, 3 Bier!
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Allen:
Vandefrisse!
VA en H naar FJ, omarmen
Va:
Welkom in Holland!
Hermans:

Fusion Confusion Fuk Joe!

Fuk Joe:

Zo simpel!

Lont:

At your service!!!

Mo:

Gallahla!

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Geef ons het initiatief!

VA:

En we maken er een potje van!

Hermans:

Maar dan ook echt een potje!

NO LIMIT, kort dans dan polonaise
FJ stop bij pan, rest in groepje R
Fuk Joe:
Toch zo’n slecht volkje niet die Hollanders! Kabel proef de satee eens.
(Schrik!, Jongens in rijtje in houding, FJ blik naar hun)
Hij is heerlijk.
Kabel proeft.
K op voor, rest bij elke zin ineenkrimpen
Kabel:
Wel..
Wel Godverdomme.
Er zijn grenzen..er zijn godverdomme grenzen!!!!
Ik heb alles maar dan ook alles geslikt. Hoe konden jullie!!!!
2000 jaar onbeschaving kruistochten en genocide maar dit…
Dit is werkelijk de lekkerste satee die ik ooit gegeten heb!!!
Allen:
Vandefrisse!
Opluchting, ontspannen uitstappen
Kabel:
De liefde..
Ik bedoel je hebt fastfood..
Maar dit..
Alsof ik thuis kom…
Alsof ik…alsof ik deze smaak al jaren ken..
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Heel mijn leven zoekende geweest…naar mijn plek in de
maatschappij..in de wereld..de kosmos..
Mijn roots..ik wist niet wie ik was..waar ik vandaan kwam..waar ik
heen ging..wat ik wilde..nou ik weet wat ik wil..deze satee!!!!
VA:Op H/L

Maar..

PETS
Allen:

Ssst!

Kabel:

Ik ben eindelijk thuis!!! Hoor de trommels!

VA:Op L/H

Maar Kabel

PETS
Allen:

Ssst!

Fuk Joe:
Tast toe kabel!!
FJ geeft K nieuwe satee
Kabel: Ik neem met terugwerkende kracht alles terug wat ik over deze gasten gezegd heb!!!
Allen:
Vandefrisse!
K naar jongens, high five
Kabel:
En die hele slavernij, zand erover!!!
Allen:
Vandefrisse!!
K om jongens, op ze leunen
Kabel: Als jullie me niet uit Afrika hadden geramd, had ik deze satee moeten missen!!!
Vandefrisse!
Allen: Vandefrisse!!!
Kabel: effe onder ons jongens..Ik zou er mijn hond voor optjoppen (VA huil, Pets H, VA stopt
vinger in mond) zo lekker is het!! Mondje dicht tegen Rutten!
VA:

Dat komt dan mooi uit..

PETS
K pakt nieuwe satee, rondzoeken
Kabel:
Rutten! Rutten dit moet je proeven!!!
Fuck het protocol dieren niet voeren Fuk Joe
Ontsla me desnoods, maar dit wil ik mijn allerliefste
Rutten niet ontzeggen!!!
Rutten?
Naar jongens
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Heeft iemand Rutten gezien?
L wegstappen naar achteren
Lont:
Ik niet. Jij?
H naar FJ
Hermans:
Nee hoor. Fuk Joe?
Fuk Joe:

Al sla je me dood.

Lont:

Ik zag Mo net met hem rondlopen

K naar Mo
Mo:

Gallahla! (Wijst naar VA)

K draait vragend naar VA
VA draai naar voor, vinger uit mond, een huil, vinger terug
Kabel:

Van Aartsen?

VA:

…. Stamel…

Kabel:

Van Aartsen.

VA:

…. Stamel…Huil

Kabel:
Van Aartsen. (HUIL)
K wenkt Va naar zich toe
Vertel me waar mijn hond is.
Of ik hak met een bot keukenmes tergend traag je kop van je romp.
VA blik naar rest
Hermans:

Negeren Van Aartsen

VA:

Het spijt me. Kabel…ik wist niet wat ik deed…

VA pakt pan, haalt Rutten eruit, legt dit op bord van K.
Tafel vier.
VA uitlopen, met pan
Iedereen in houding verstijfen
Kabel in stilte staan
Kabel:
Rutten..mijn alles..mijn trouwe viervoeter…oude nazaat van de
wildwoeste plantage-herders..het bloed van mijn opa shaka zulu nog
aan de tanden…mijn relikwie..mijn cultuurhistorisch kompas…mijn
laatste referentie… mijn herder (Opendraaien naar voor) alles wat mij
verbond met mijn roots is weg..in de pan gehakt…satee…parels voor de
zwijnen…1 blik in zijn ogen…en ik was daar…nu sta ik hier..met lege
klauwen..in tijden van tegen en tijden van voorspoed..Rutten..mijn
baken van oprechte eerlijkheid in deze wereld vol list bedrog en
verraad…waarom..waarom trekken lui als ik toch altijd aan het kortste
eind.
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VA:

Wil je zijn staart?

Had me nog 1 blik in zijn trouwe ogen gegund…
Had me nog 1 keer zijn ballen laten tikkelen…
Is dit het niveau waartoe we gedaald zijn? Is dit nu die zogenaamde
beschaving, naar welk model ik gekneed geslagen en vernederd ben?
Als dat zo is, heb ik hier alles maar dan ook alles voor opgegeven???
K laat Rutten in wok vallen, pakt hakmes, loopt uit naar R, rest vlucht naar L
Kabel:

Allen:

Hohoho!

Hermans:

Het is maar een hond

Lont:

Jullie zijn de kannibalen.

Fuk Joe:

Kabel. Wij hebben een duidelijke afspraak. Waar we beiden voor
tweehonderd achterstaan. Onze ethische code.
Alles voor de keuken.
Ik weet dat je op ontploffen staat maar laat niet je woede maar je
culinaire hart spreken.
Ik weet dat er geen enkel rationeel argument is om jou ervan te
weerhouden deze keuken en alle ingezetenen in de pan te hakken. Het is
weerzinwekkend, het gaat zelfs mij te ver wat hier zojuist gebeurd is en
dat zweer ik bij de dood van mijn moeder die me weggaf voor adoptie
maar dat is een ander verhaal. Echt kabel, ik meen het. Dit gaat me net
zo aan het hart zoals jij. Van Aartsen satee
VA geeft bord satee aan FJ
thanks
Maar als ik dan absoluut onweerlegbaar 1 argument mag opvoeren, om
deze onethische, weerzinwekkende in geen tweeduizend jaar goed te
lullen daad goed te lullen, is het deze satee. En je weet het.
Kabel: …
Fuk Joe:

Tafel vier.

K mes laten zakken
Kabel:
Het wordt me even te veel
K huilen, Rest inlopen naar K
Hermans:
Kabel niet zeiken
Lont:

Snap out of it!

Va:

Heb ik het weer gedaan

Lont:

Het is geven en nemen

Hermans:

We leveren allemaal in
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Lont:

We gaan allemaal door het slijk

VA:

Dus zeik niet over die hond

Hermans:

Dat beest liep alleen maar in de weg

VA:

Hoe denk je dat ik me voel?

Lont:

Vrat alle satee op Kabel

VA:

Ik heb een hond vermoord
Of zijn we dat ineens vergeten.

Fuk Joe:
De gasten!
Uitstappen, K gooit mes op tafel
Hermans/L/VA:
Hé!
Lont:

Kap nou es met slachtoffer spelen man.

Hermans:

De slavernij is done

VA:

Je hebt toch sneakers?

Hermans:

In Afrika niet.

Lont:

Let it sleep!

K wegdraaien. Rest Verder uitstappen, teksten niet op K gericht, H achter snijplank, VA bij
wasbak, L naar koelkast
Hermans:
De decembermoorden verzwijgen
Lont:

Maar hier een hele heisa van maken

VA:

Krom hoor.

Fuk Joe:

Koppen dicht!!!! Respect voor de neger!!!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Happie?

Kabel:

Hier die satee!!
Hij is echt heel lekker!

Allen:

Hèhè. Vandefrisse!

Kabel:

Jullie zijn nog niet van me af!!!

Allen:

Vandefrisse!
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Kabel:
Tafel 4!
Lopen naar klapdeur
Fuk Joe:
Kabel ik hou van je!!!
Allen:
Achter K aan
Kabel:

Wij ook!
Val dood!

Allen:
Vandefrisse!!
Allen af
Allen op met borden, uitgeteld, FJ blijft bij deuropening
Fuk Joe:

De avond is geslaagd!
De satee was top!
De gasten vonden het verslavend lekker!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Lont senior is trots op jullie alledrie, behalve op Lont junior, van hem
had hij niets anders verwacht!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Terwijl buiten de dageraad zijn intrede doet, na een 24 uur onverzekerd
hard knallen, likken wij de wonden, waren die ooit zo ketjapzoet?

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Een maaltijd zo ranzig, dat zelfs de senaat er vrolijke schande van
sprak!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

En ik maar mijn best doen!
Alleen Hollanders kunnen er zo’n potje van maken en zichzelf in de
ogen blijven kijken, over nederigheid gesproken! Respect!
Nee, ik heb mijn lesje geleerd! Met trots en kunde red je het hier niet!
Want wat de boer niet kent, dat vreet ie niet! Wat jullie??

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

Als ik hier 1 ding geleerd heb, is het dat jullie geen haar beter zijn dan
wij!

Fuk Joe:

Als ik hier 1 ding geleerd heb, is het dat jij een slappe ouwehoer van
drie keer niks bent

Kabel:

Waarvan akte!

Allen:

Vandefrisse!
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Lont:

Van Aartsen?

Van Aartsen:

Mijn aandelen zijn gezakt!

Allen:

Vandefrisse!

Fuk Joe:

Lont?

Lont :

Rot op naar je eigen land.

Allen:

Vandefrisse!

Lont:

Kabel?

Kabel:

Mag ik van je lenen Van Aartsen?

Allen:

Vandefrisse!

Hermans:

We vergeten Mo!

Mo:

Het was me een waar genoegen. Homo’s.

Allen:

Vandefrisse!

Allen:

huh??

Hermans:

Mooi. Waar blijft ons gratis bier?

Fuk Joe:

Dat is op!

Lont:

Dat meen je niet!

VA:

Dan is alles voor niets geweest!

Fuk Joe:

Maar ik stuur jullie natuurlijk niet met lege handen naar huis!
Als dank voor jullie tomeloze inzet, heb ik in samenspraak met Lont
senior senior de volgende deal gesloten:

Allen:
Hermans:

Deal?
Nee he..

Fuk Joe:

Voor de rest van jullie studie, mogen jullie hier komen werken tegen
kost en inwoning! Wie mijn aanbod afslaat, die verdwijnt in de bami!
Hup holland hup! Lang leve de koningin! Voor volk en Vaderland!

FJ, K en Mo af.
Allen:

Vandefrisse!
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Vandefrissedansje
EINDE
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