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SCRIPT VERSIE 1
1. LAM
[muziek: God is a DJ]
Het is nacht, tafereel waarin iedereen zwaar bezopen binnen komt, valt, struikelt,
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zijn/haar kamer zoekt.
Geert op. Loopt zwalkend, trippend (rondjes draaiend om z’n as) naar zijn kamer.
Fokke op. Loopt verscheidene keren tegen bierkratje aan, blijft tegen bierkrat
aan lopen. Krijgt uiteindelijk een biertje te pakken. Terug naar kant waar hij
vandaan kwam.
Anneminke loopt langzaam zwalkend op. Blijft staan (links achter). Blijft de hele
scene staan. (Jef,Sarah,vera lopen in hun opkomst langs anneminke en tikken
haar telkens aan waardoor ze draait)
Vera dansend op. Pakt een biertje en gaat zelfde weg terug.
Saskia op. Valt op de bank, lacht. Valt van de bank en staat op. Heeft in broek
geplast, kijkt naar haar dijen en benen en realiseert het zich, giert van het lachen.
Gaat af.
Nienke op. Probeert in korte pasjes in een rechte lijn naar haar kamer te lopen.
Jeffrey en Sarah op. Sarah loopt achter Jef aan, armen naar hem uitgestoken.
Jeffrey kotst achter de bank, gaat af, komt direct achter weer op. Sarah loopt
door de kots. Armen omhoog, trippelen alsof ze op twee kwallen staat.
Sarah:

Gadver de gadver ik sta in je kots. Gadver ik sta in je kots.

Sarah gaat op de grond zitten en gaat kruipend met voeten in de lucht naar
kamer.
Leonie lachend/lallend op, valt op de bank met hoofd op de grond en kont
omhoog. Blijft in deze positie liggen.
Jeffrey op. Ziet Leonie in dubieuze positie op de bank liggen, tong uit z’n mond,
kruipt op haar.
Anne op. Ziet Jeffrey en Leonie, tong uit. Jeffrey draait langzaam met tong uit z’n
mond richting Anne, staat op gaat voor haar staan. Ze staan tegenover elkaar.
Anne draait langzaam open naar publiek met tong uit haar mond. Barst in huilen
uit en gaat af. Jeffrey terug naar bank, laat zich voorover op de bank vallen.
Katelijne op. dronken, schreeuwend, zwaaiend (beginnen in de coulisse)
Katelijne:

Ik ga nu! Ik ben weg! Ik ga nu weg, ik ben weg hoor! Doei! Ik ben
weg! Nu echt weg! Doei!

Katelijne af.
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Roos op in stevige looppas. Loopt naar de andere kant,
Saskia op met vieze broek in haar handen. dwaalt rond, loopt naar de overkant.
Roos trekt Geert uit z’n kamer, schopt hem naar de overkant. Geert tript naar de
overkant, komt weer terug. Roos draait hem om en duwt hem weer terug. gaan
samen af. Jeffrey ligt inmiddels knock out.
Saskia komt weer terug met broek in haar handen en gaat naar eigen kamer.
Tom op. Loopt langs de bank, stopt ,loopt achteruit.
Tom:

He.

Tom kijkt achter zich. Laat z’n broek zakken, kijk nog een keer achter zich. Grijpt
Jeffrey en duikt boven op hem.
Iedereen uit kamer, zien tom en jef, gaan weer af.
Leonie krabbelt op, kijkt, baalt, gaat er naast zitten. Leonie en Tom kijken naar
elkaar. Realisatie Tom. Tom komt overeind, herstelt zichzelf, moffelt zijn pik weer
terug in zijn onderbroek. Tom met biertje in hand af. Voordat Tom een biertje wil
pakken Fokke op schopt kratbier weg. pakt biertje en gaat af.
Jeffrey komt overeind, kijkt opzij, fatsoeneert zich, loopt naar kamer van Saskia.
Saskia:

Blijf met je poten van me af.

Saskia duwt hem weg. Jeffrey valt over bier krat. Via de muur beland hij weer op
de schoot van Leonie.

2. NEUKEN MET NEGERS
Bram op, loopt naar krat bier, zwalkend, haalt er wat biertjes uit. Bram loopt
achterwaarts naar achter de bank, valt over de leuning en Jeffrey en Leonie
heen. Anneminke af. Muziek uit.
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Bram:

Weet je wat het is, ik roep jullie op
Tot oorlog
Tot rellen
Tot bloed
Buiten straks
Steek om je heen
Steek dat het een aard heeft
Ik wil bloed
Bloed aan de muren
Ruk de baby’s uit hun wagens
En sla ze dood tegen de muren van het binnenhof
He! Wakker worden! Wakker worden!
Wij willen gehoord worden
Bloed wij willen bloed Godverdomme

Iedereen op.
Antwoorden in bloed op de muur geschreven
Want bloed liegt niet
Bloed het bewijs dat ik mens ben
Het bewijs dat ik leef
Iedereen af. Bram komt strukje overend, kijkt opzij, ziet de reet van jef, leonie
kijkt hem aan en kijkt vervolgens andere kant op. kruipt van de bank, gaat tegen
de bank aan zitten, aanleunen. Wappert met z’n hand naar leonie. Prikt
vervolgens weer in de reet van Jef.

Bram:

Wij moeten praten

Leonie:

Hoezo?

Bram:

Omdat jij hem wou neuken
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Leonie:

Nee, hij wou mij neuken

Bram:

Wou je haar neuken?

Jeffrey:

Dat was wel de bedoeling

Bram:

wij zijn beste vrienden

Jeffrey:

dat weet ik

Bram:

Dan ga je mijn vriendin toch niet neuken?

Jeffrey:

Ik heb haar niet geneukt

Bram:

Maar je was het wel van plan

Leonie kruipt onder jef vandaan, zittend op vloer.
Leonie:

Jullie zoeken het maar uit.

Bram:

hier blijven

Leonie:

Wat hier blijven

Bram:

Wij praten dit uit

Leonie:

Bla bla bla

Links voor komt iedereen op, stevig lopen naar rechterhoek achter. Anneminke
komt er achteraan, iedereen loopt als het ware voor haar weg.
Anneminke:

Zullen we vanavond discussiëren?

Anneminke is vanaf haar eerste zin in constante paniek.
Vera:

Zullen we vanavond discussiëren?

(nabauwen) - Vera loopt uit ; eerst lopen, dan tekst. Mannen met Vera mee,
vrouwen met Anneminke. Groepen tegenover elkaar.
Bram:

Ik mis de discussie

Geert:

Ik mis het goede gesprek

Anneminke:

Ik mis het debat

Fokke:

Met jou valt niet te debatteren

Anneminke:

Hoezo? Omdat ik je eruit lul?
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Geert:

Nee, omdat jij een rechtse trut bent

‘Fysieke huil’. Met snik.
Anneminke:

Ik ben geen rechtse trut

Vrouwen waaien meteen uiteen, laten anneminke alleen staan.
Tom:

Een rechtse trut die met negers neukt

Allen:

OH

Anneminke kijkt om naar de vrouwen.
Anneminke:

Ik neuk niet meer met negers

Tom:

Oh.

(verdedigend) - naar vrouwen, inlopen
Ik neukte met negers
naar mannen, uitlopen
Nienke:

Met negers?

Anneminke:

Met negers.

Nienke:

Neukte jij met negers?
Ik heb ook jaren met negers geneukt

Allen:

Oh.

Groep vrouwen loopt in de ‘oh’ achter de mannen langs en komen rechts op de
vloer uit.
jef gaat zitten.
Anneminke vlucht naar achter, achter de groep vrouwen. Komt links (achter de
groep) voor uit. Bram loopt voorlangs naar midden achter, hele groep mannen
mee. Scharen zich rond Bram. Jeffrey alleen.
Bram:

Heb jij jaren met negers geneukt?

Nienke:

Heb je daar een probleem mee? (naar voren gericht)

Jeffrey naar voren.
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Jeffrey:

Toen wij iets hadden?

Vrouwen, behalve Anneminke, lopen langzaam achter de mannen langs, totdat
ze er ongeveer naast staan. Anne blijft achter.
Nienke:

Toen ook.

Jeffrey:

Dus jij neukte negers naast mij?

Nienke:

Naast jou?
Nee, joh, nee, tuurlijk niet.
Nee, nooit naast jou
Buiten, in de disco
Of in het park

Jeffrey:

Ik bedoel behalve mij
Dus jij neukte behalve mij
Ook negers? (groeiende paniek)

Roos:

Jij ging toch ook vreemd?

vrouwen met Roos mee, lopen naar Jeff/bank, mannen tegelijk ook, maar komen
van de andere kant. Jeffrey gilt, naar achteren, struikelt en valt over bank.
Vrouwen blijven rondom bank staan.
Bram:

Ja, met mannen

Jeffrey gilt weer, springt op bank, homohandje voor zijn mond. Kijkt om, zoekt
een uitweg, maar wordt omringd door mensen. Gaat op de bank zitten met zijn
blik vooruit.
Anne:

Nou. Ik zie het verschil niet.

Mannen en vrouwen: ‘Oh’. Vrouwen en mannen weer weg van de bank, behalve
Tom en Anne. Tom naar Anne, hand op Annes schouder, gaat het even
uitleggen.
Tom:

Hij ging vreemd met mannen
Omdat hij diep van binnen homo was
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Oké?
Anne en Tom tijdens tekst naar achteren. Tom weer terug naar de mannen.
Bram, leunend over de bank, met zijn hoofd bij Jeffrey, armen om Jeffrey, blik
vooruit.
Bram:

‘’Ik was homo van binnen
Maar ik wist het nog niet
Ik was nog niet uit de kast oké?’’

21,22,23 - Lachsalvo mannen en vrouwen. Vallen ineens stil. Iedereen kijkt naar
Anneminke. Anneminke loopt richting midden, huilend. Naar Jeffrey, gaat bij hem
zitten. Klemt zich om Jeffrey heen.
Anneminke:

Zullen we over het socialisme debatteren?
Zullen we het over het socialisme hebben?

Anne vinger omhoog. Naar het midden. Komt naast Anneminke te staan.
Anne

Mijn vader is een socialist
En hoogleraar
Wisten jullie dat mijn vader hoogleraar was?

Dames links. De mannen staan weer rechts. Katelijne stapt uit de groep. Loopt
naar Anne. Om Anne heen, naar links (beginpositie). Wijst naar Anne. Groep
achter haar aan, ook wijzend.
Katelijne:

Fok jou
Fok je vader
En fok je socialisme

Anne naar mannen en huil, naar midden achter en huil, loopt naar de groep en
gaat achteraan staan.
Vera:

Doe niet zo bot

Anneminke gaat op de bank staan.
Sarah:

Ik vind jou een kutwijf.

Anneminke:

Waar komt dat ineens vandaan?
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Sarah:

Weet ik het

Anneminke:

Ik dacht dat wij vriendinnen waren

Roos:

Jij hebt het alleen maar over jezelf
En over hoe slim je wel niet bent

Anne naar voren.
En over je geniale vader

(richting Anne)

Anne loopt huilend rond, en loopt weer naar achter.
Heb jij ooit wel eens naar mij geluisterd?
Anneminke:

Maar schatje, ik luister toch altijd naar jou?

Sarah voorlangs naar de mannengroep. Vrouwengroep stapt uit, verspreid zich.
Sarah:

En daarom vind ik jou een kutwijf

Anneminke:

Vind jij mij een kutwijf?

Sarah

Ik vind jou een kutwijf

Anneminke op bank, eraf. Jeffey valt naar voren.
Leonie:

Ik ook

Saskia:

Ik ook

Vera:

Ik ook

Katelijne/nienke, Dafur
Allemaal blik naar Anne.
Anne:

En ik al helemaal . Oh!

Wijst naar Anneminke, barst in geschrokken snikken uit.
loopt achter jef langs, jef valt om.
Anneminke:

Ik dacht dat wij wel oké waren (richting Sarah)

Anneminke loopt ook naar Sarah.
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Sarah:

Ik deed alsof

Anneminke:

Wat een kutstreek.

Geeft Jeffrey een schop, valt om
Anneminke richting groep.
Nienke:

Jij luistert niet

Anneminke vlucht naar de bank. Weer op bank.
Roos:

Nee, jij luistert niet

Anneminke:

Alsof jullie zo goed luisteren

Katelijne:

Wat zeg je?
Wat zeg je?

Vrouwen en mannen van beide kanten richting bank. Saskia naar Anneminke.
Gaat ook op bank staan.
Saskia:

Je luistert niet
Je luistert alleen maar naar jezelf

Roos:

Ja, maar jij neukt onze mannen

Leonie uit de groep naar Saskia.
Anneminke zakt op de bank en vlucht van de bank. Mannen spelen de
vermoorde onschuld, doen alsof ze er niet zijn. Lopen een beetje uit. Fokke loopt
niet helemaal mee, blijft staan.
Saskia:

Neuk ik jullie mannen?

Leonie:

Jij neukt alles wat los en vast zit! (kijkt naar mannen)

Fokke naar Leonie, tikt Leonie op de schouder.
Leonie:

JA, WAT?!

Fokke:

Heb ik jou nou geneukt?

Vera vinger in de lucht.
Vera:

NEE.
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Vrouwen wijken verschrikt naar achteren. Vera naar voren. Iedereen kijkt naar
Vera. Schopt Jeffrey omver, want hij ligt in de weg.
Vera:

Je hebt mij geneukt.

Fokke:

Jij. Jij bent lelijk en dik

Mannen lachen. Vera loopt beledigd in een rondje achter de bank naar de
andere kant, Fokke er achteraan. Vrouwen achter Fokke aan. Anneminke nog
steeds op dezelfde plek. Groep wordt een groep.
Fokke:

Oh nee je bent afgevallen
Of ben je aangekomen?

Leonie loopt uit.
Leonie:

Heb jij haar geneukt?

Fokke kijkt naar Leonie, daarna na de groep.
Fokke:

Dat zegt ze.

Leonie loopt richting Anneminke, schopt Jeffey om.
Leonie:

Ik dacht dat je mij zou neuken

Fokke:

Ja, dat dacht ik ook

Bram om de bank heen, snel. Fokke loopt naar Leonie. Bram tussen Fokke en
Leonie. Bram agressief naar Fokke.
Bram:

Zou jij haar neuken?

Fokke:

Ja

Bram:

Ik weet niet of je het weet
Maar zij is mijn vriendin

Fokke:

Serieus?
Nee
Jij? Met zo’n geile vriendin?

Leonie woedend. Ruzie tussen Fokke en Leonie.
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Leonie:

Jij weet niet of ik geil bent
Jij hebt mij niet geneukt

Bram stapt op Jeffrey. Saskia stapt van de bank af.
Bram:

Zou jij hem neuken?

Leonie:

Hij zou mij neuken

Bram:

Je bent mijn vriendin, remember?

Bram op Jeffreys borst. Leonie duwt Bram van Jeffrey af.
Leonie:

Er is toch niets gebeurd?

Fokke loopt naar Bram en Leonie. Bram duik/valt op Saskia op de bank. Leonie
en Fokke voor op het toneel.
Fokke:

Ja, ik dacht dus van wel

Vera vinger omhoog.
Vera:

Nee, je hebt mij geneukt

Fokke:

Oh my god!

Vera huiend af.
Geert loopt naar Saskia. Groep mee. Groep achter de bank.
Geert:

Wie heeft jou geneukt?

Saskia gebaart naar bram.
Saskia:

Hij

Geert pakt Bram van de bank. Saskia holt haar kamer in.
Geert:

Jij?

Leonie:

Jij!

Blik Geert en Bram naar Leonie. Leonie grijpt Fokke, geeft hem een klap. Leonie
huilend af. Bram en Geert kijken ze na.
Geert:

Jij?! Jij!

Geert geeft Bram een klap, Bram ligt over de rugleuning van de bank. Muziek

12

start. (Night sigt- Ari) Geert brult.
Saskia:

Blijf van me af, vuile smeerlap!

Geert naar Saskia toe ‘maar schatje’, Saskia slaat Geert ook weg. Geert rolt over
de bank gaat links af.

3. WILD BREIEN
Sas sleept zichzelf over de grond naar de bank toe. Huilend
Saskia:

Ik kan naar Peru
Ik kan naar Bolivia
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Ik kan studeren voor biologe
Ik kan studeren voor politica
Ik kan in contact komen
Met wie dan ook
Waar dan ook
Ik kan skypen met God als ik wil
Met hem mijn studie-opties
Doornemen
Ik kan gele sneakers
Met een blauwe broek aan
Ik kan een wit t-shirt
Met een roze-zwarte
Geel gespikkelde rok
Aantrekken
Ik kan zestig miljard verschillende
Soort pearcings door mijn neus laten slaan
45miljard verschillende biologische
Carrotcakes door mijn strot jagen
Jammie jammie
Tempo vertragen
Ik voel me zo leeg
En zo opgebrand
En ik moet nog zoveel jaren
Oh was het allemaal maar wat simpeler
In de zin van wat meer gefocussed

14

Dus of het een
Of het ander
Maar ik wil het 1
En ook het ander
Dat kan zeggen ze
Alles is mogelijk
Oh help
Ik zie de bomen door het bos niet meer
Wie helpt me mee met hakken?
Hallo?
Hallo?
Dat zit daar maar
Anneminke op. twee biertjes in haar hand. Gek dansend lopen, halverwege
blijven staan.
Dat zit daar maar te wezen
En te zijn
En te nietsen
En te zuipen
En te blowen
En te chillen
Verdriet.
We zouden leuke dingen moeten doen
Dolfijnen voeren
Wild breien
Onze haar in knotten steken
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Facebooken
Twitteren
Een moestuintje beginnen
De tijd van het cynisme
En het sarcasme is voorbij
Wij zijn de zelfbewuste
Groene thee generatie

4. REVOLUTIE
Nienke:

Wat een gezeik
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Iedereen op.
Waar moet ik voor vechten
Voor beter onderwijs?
Richting sarah
Goed onderwijs is geen onderwijs
Sas loopt verdrietig af.
Sas:

Ik ben ff pissen.

Nienke tekst gericht op bram z’n reet, ze slaat de tekst letterlijk in bram z’n reet.
ozonlaag: prikken, ijkappen: slaan
Nienke:

Dus wat lullen we nou (richting sas praten)
Wat is er aan de hand (richting sas praten)
Wat is er met de mensen aan de hand (richting sas praten)
Ze zijn zo begaan
Met het lot van de wereld
Het klimaat

Sas komt op. Iedereen kijkt naar haar.
Sas:

Ik was ff pissen.

Nienke:

Dat roepen we toch al jaren
Dat er een gat in de ozon zit
Dat de ijskappen smelten
Dat Afrika naar de kolere gaat
Nee maar nu is het business ineens

Anneminke;

Wacht ff. Een probleem is maar een probleem
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Iedereen kijkt naar Anneminke, lopen naar haar toe. kijken/luisteren alert op
anneminke.
Anneminke:

Tenzij je dat probleem kunt verkopen
Regenwoudje hier
Overstrominkje daar
Tsunamietje zus
Tsunamietje zo
Koop met een spaarlamp uw schuldgevoel af
En neem er een negertje bij
Voor tien euro in de maand
U hoeft er niet mee rond te lopen
In de Vinexwijk
De gated community

Einde tekst anneminke valt, Fokke vangt haar op

Saskia:

Wat moeten ze niet denken
De Lammerts van Burens met een neger

Iedereen lacht.
Bel de politie
Wenkt iedereen dichterbij.
Nee ik word niet overvallen
Het is mijn kind van vier
Iedereen lacht
Hij is fris en schoon
We hebben hem in een badkuip met bleek geflikkerd
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Iedereen lacht
Maar dat zwart dat krijg je er niet af
Kun je schrobben wat je wilt
Maar het blijft
Allen:

een neger

Iedereen lacht
Saskia:

Sssst. Oh dat verstaat ie niet
Hij is doofstom

Iedereen lacht
Ja ook dat nog eens
Dus als ie niet luistert
Als ie tussen jullie struiken doorkruipt
Op zoek naar blank grut
Om zijn lust op te ontdekken
Wacht dan met schieten
Ligt dat niet aan zijn kleurtje
Maar aan zijn handicap
Iedereen lacht
Sarah springt op de bank
Sarah:

Wat moeten we doen?

Allen achter Sarah staan. a la affiche foto, marcheren

Alles is toch al gedaan?
Het binnenhof
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Een bom ofzo
Heb je alleen jezelf mee
Want de democratie dat ben jij
Nee dat zijn wij
Iedereen zingt de 1e zin wilhelmus ‘ben ik van ...........’ stop
vuist op de hart, na het zingen hand weg
Sarah

Wij stemmen netjes elk jaar

allen:

Jahaa (Iedereen knikt)

Sarah:

We gaan gewoon naar de bus

Allen:

Jahaaa (en knikken)

Sarah:

Maar wat gaan we zelf doen dan?

Anne stapt uit de groep.
Anne:

Ja! Ja! Ja! We kunnen het paleis kraken
We kunnen de metro vergassen

anne draait naar groep, iedereen kijkt naar anne 21/22. Groep kijkt weer naar
voren.
Leonie duwt iedereen weg opzij. loopt over de bank naar voren.

Leonie:

Been there done that
We moeten met iets unieks komen
Iets wat niemand verwacht

Fokke:

Wat dacht je van niets
Niets
Gewoon helemaal niets
Wat we nu doen zeg maar
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Iedereen zakt een beetje in elkaar.
Zoiets ja maar dan bewust
Dat het een keuze is
Iedereen is maar bezig met van alles
Iedereen loopt maar te schreeuwen
Nienke:

Te demonstreren

Katelijne:

Te fokken
Te steken
Onder het mom van de vrijheid
Van hou je mening voor je
Vakbonden zo
Vakbonden zus

Vera:

Wij doen niets

Katelijne/fokke:

Precies!

Vera:

Dat is onze bijdrage
precies!
Iets doen maakt het alleen maar erger
Schoppen tegen berg (leonie loopt naar achter)
Dat schiet toch geen mallemoer op
Nu niets doen dat is het credo

in veriaanse paniek om de groep heen
Vera:

Dat werpen ze ons voor de voeten
Maar pas over zoveel jaar zullen ze het begrijpen

21

Hey die deden niets wat revolutionair.
allen:

Wat revolutionair!

Vera begint te “dansen”, iedereen gaat daar in mee. iedereen snapt het opeens.

Allen:

Wat revolutionair! Wat revolutionair

Jeffrey:

Wat we moeten doen

Iedereen kijkt naar jef.
Is die berg beklimmen
Dan besturen we hem van bovenaf
Als Zarathustra
Iedereen kijkt vragend naar Vera.
Allen

Als wie?

Vera:

(met wapperende handen)
Als Zarathustra. (lopend naar achter als goeroe)

Jeffrey:

Ken je geschiedenis
De wijsgeer die zich terugtrok op een berg

Vrouwen schieten in de lach. Tom springt op de bank
Tom:

Terugtrok niet aftrok.
Kappen met giechelen bitches

Jeffrey:

Hij trok zich terug

Tom tussen de regels door: ‘ Ja dat zeg ik toch’
Om het bestaan te overzien
Die vervolgens afdaalde om de mens
De waarheid te vertellen
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Die werd voor gek verklaard off course
Dus bood hij de mensen zelf te gaan kijken
Leonie komt van rechtsachter dwars door de groep naar voren lopen. Tijdens
tekst de rest haar kalmeren. (gebaren)
Leonie

Maar denk je dat er ook 1 die berg op is gegaan?
Veels te hoog
Veels te zwaar
Veels te koud
Toen lachte hij ze uit
En toen hebben ze hem opgehangen
Of gevierendeeld ofzo
Jef vlucht weg en komt op bank terecht.

Vera

Maar goed
We doen dus niets
We wachten af
Want alles wat je doet
Maakt alles alleen maar erger

Leonie

Hoe nobel van ons
Wij doen niets
Wij redden de wereld

Anne:

Ja! Ja!

Leonie:

Bek houden jij.

Anne paniekerig af. direct weer overlopen achterlangs.
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Sarah 21/22 springt naar voren.
Muziek start. New stars in the sky
Sarah:

Ondertussen studeren wij
Werken ons onzichtbaar op
En slaan wij toe op het juiste moment
In de tweede kamer

Saskia

Wij barricaderen de deuren
Van binnenuit
En besturen
Veranderen het systeem

Allen;

van binnenuit

Anne op.
Anne

Het kraak-kabinet

Allen kijken naar Anne, 21/22
Allen:

Het kraak-kabinet

Anneminke:

Wij trekken ons terug uit de oorlog

Vera

Welke? het zijn er nogal wat

Nienke

Uit allemaal

Saskia

We verdelen het geld onder iedereen

Anne

En iedereen is gelukkig

slow motion bewegende vleeshoop.
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5. FEEST
Sas

Dus ik feest want wanneer ik feest dan voel ik niets

Vera;

En niets voelen voelt lekker

Leonie

Niets voelen voelt als de hemel als een warm bad shit komt
harder binnen mensen zijn oprechter en echter als ik feest

Nienke:

Dus ik feest want wanneer ik feest dan ben ik een ander dan
neuk ik met lama’s die uit mijn dromen komen geregend net
zolang tot ik geel en blauw zie van de spikkels sperma en confetti
dus ik feest en ik feest en ik boor mijn handen in mijn angst en
onzekerheid en ruk alles uit elkaar

Roos:

Dus ik feest en ik schrijf en ik teken en ik dans en ik ontken en ik
bevestig en ik reanimeer de dinosaurus in de badkamer net
zolang

Anneminke

Tot alles is zoals toen ik een kind was, een klein snotterig hondje
met dikke zwarte ogen

Fokke:

Mijn kamer een speeltuin,

Iedereen uit de vleeshoop en kijkt met fokke mee zie de beschrijving helemaal
voor zich. (Front)
met bloedspatten aan de muren en brandvlekken in de
vergeelde gordijnen mijn kamer piepklein maar zonder einde aan
het plafond een wipwap van verse kutten en een schommel van
marsepein
Geert:

Een foto van mijn oma die verdween in het gat van de tijd

Vanaf hier wordt het ‘panisch’
Saskia:

Een zwembad van chocolademelk een strand van smarties en
skittles een toekomst die nog zo piepklein is dat je er nog niets
van kan zeggen

Vera;

Mijn handjes een zee van adelaars

Leonie:

Mijn handjes een zee van adelaartjes
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Leonie beweegt panisch in ‘t rond, nienke gaat in deze fibe verder.
Nienke:

Dus ik feest en ik dans mijn verantwoordelijkheden mijn studie
mijn bijbaan bij de macdonalds kapot net zolang tot ik eruit zie als
spiderman ja ik sla mijn chef met het ronald mcdonald beeld voor
de deur zijn harsens in, verkleed me als Pino van Sesamstraat
en richt in het winkelcentrum een bloedbad aan

Wordt agressief
niemand vergeet ooit nog mijn naam
Roos:

Dus ik feest en ik feest tot de brakende geluiden van de
machines

Anneminke

In de fabriek klinken als de vogels in de lucht

Fokke

Dus ik feest en ik feest tot de vragen en de twijfels in mijn kop

Geert

Zijn opgelost

Saskia

Dus ik feest en ik feest tot de vragen en de twijfels
In mijn kop in mijn kutkop zijn verdwenen

Vera

Dus ik feest en ik feest

Nienke

Net zolang tot ik mijzelf accepteer

Roos

Met mijn staart tussen mijn benen

Anneminke

Vluchtend voor de afgrond onder mijn zweetpoten

Fokke

Vluchtend voor mijn docenten met hun moeilijke vragen

Geert

Mijn vrienden met hun moeilijke problemen

Saskia

Mijn ouders met hun zorgelijke blikken

Vera

Dus ik feest en ik feest tot ik veranderd ben in een clown die
iedereen leuk vind maar niet heus

Nienke

En ik feest en ik feest in de hoop dat de nacht nooit dag wordt

Roos

En ik feest en ik feest in de hoop dat het altijd feest blijft

Anneminke

Ook al weet ik dat het niet zo is

Fokke

En ik feest en ik feest zo hard dat het donker wordt voor mijn
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ogen zo donker dat het nooit meer licht wordt
Anne stuitert agressief/opgefokt voorlangs de groep, achter de groep langs, op
de bank staan, terug richting groep, gaat achter de bank staan en doet alsof ze
iedereen met een machinegeweer neerschiet en mimed een handgranaat die
ontploft en gaat helemaal los met allerlei wapens.
Iedereen naar de zijkant duikt neergeschoten tegen de wanden aan.

6 HAKKUHHHHHH
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Muziek start. Anneminke komt voor de bank (hakkend)
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear a song?
Stroboscoop aan.
1e x zingen: anneminke alleen zingen
2e x zingen: Iedereen op en meezingen.
voor4x4 /rechts 4x4 /links4x4 /voor 4x4) daarna iedeer los
4e keer zinge Iedereen af. Leonie blijft op de bank met hoofd onder een kussen
liggen.

7 CRISIS
Muziek start: Bach.
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fokke staat achter tegen de muur.

Fokke

Alsof ik dat niet ben.
Alsof ik me soms niet kut en klote
en verdrietig van binnen voel
Alsof het mij soms niet zwart voor mijn ogen wordt.
Ik wil ook een betere wereld
Maar wie zijn wij om dat te willen?
Grote machten
Hier zijn grote machten aan het werk.
Hier gekort
Daar gekort
Crisis zus
Crisis zo
Alsof die crisis
Mij niet te pakken heeft
De drugs werken niet meer
De drank ook niet
Alsof ik geen behoefte heb aan iets nieuws
Wat is die website van die spirituele zenmeester Lennie Penis
nou?
Sorry schiet ik weer in mijn sarcastische cynisme
Mijn cynische sarcasme
Ik wil wel
Ik wil wel
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Ik wil wel
Ik zit vast
Net zoals zij
Dus ze moet of haar bek houden
Of er gewoon een einde aan maken

8. BIJZONDER
Geert duwt roos op.
Geert:

Ik hou niet van je.

Roos:

Wat zeg je?

Geert:

Ik hou niet van je, ben je doof? (doet dove na) ik hou niet
van je.

Roos:

Ik was bijzonder zei je, dat zei je.

Geert:

Heb ik dat gezegd?

Roos:

Dat zei je. Je zei dat ik mooi was en heel bijzonder was.

Geert:

Dat zei ik ja.

Fokke

Heb je nou tegen haar gezegd dat ze bijzonder was?

Roos:

Ja, nou en?

Fokke:

Dat zei hij laatst tegen Sas ook.

Geert

Heb ik dat gezegd?

Fokke:

Ja. En toen hebben jullie geneukt.

Roos
jij bijzonder was?

(naar Sas, neemt haar mee) Heeft hij tegen jou gezegd dat
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Saskia:

Ja. Nou en? Dat zei je toch?

Geert:

Heb ik dat gezegd?

Saskia:

Je hebt gezegd dat ik mooi en heel bijzonder was en dat je
van me hield

Roos:

Heb jij dat gezegd?

Geert:

Dat zegt ze.

Leonie komt onder de kussen vandaan.
Leonie:

Wie zegt wat?

Roos/Sas:

Hij. Hij heeft gezegd dat ik mooi was en heel bijzonder

Saskia:

En dat hij van me houdt

Leonie;

Heb jij dat gezegd?

Geert;

Zij zeggen het.

Leonie;

Hebben jullie toen geneukt?

Sas/Roos:

Ja.

Sas loopt naar roos
Saskia:

Heb jij met hem geneukt?

Roos:

Heb jij met hem geneukt?

Roos/Sas:

Roos en Sas lopen naar Geert. Heb jij met haar geneukt?

Blijven rechts staan. Geert naar links voor. Sarah en Jef op.
Sarah:

Flikker op

Jeffrey:

Wat heb je met die loser?

Sarah:

Iemand die me op waarde weet te schatten.
Iemand die me ziet. Iemand die mij mooi vindt en bijzonder.

Roos/Sas/Leonie; Wie vindt jou bijzonder?
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Sarah:

Hij.

Jeffrey

(tegen geert, loopt naar geert toe) Heb jij dat gezegd?

Geert:

Hoe weet ik dat nou?

Fokke:

Je weet toch wel wat je tegen wie zegt?

Geert:

Kan zijn. Heb ik dat gezegd?

Sarah;

Dat je van me houdt

Nienke

Wie houdt van wie?

Roos/Sas/Sarah:

Hij houdt van mij.

Nienke:

Jullie zijn ook heel bijzonder.

Geert

Vindt je?

Nienke

En mooi.

Geert

Ik vind jou ook mooi

Nienke

Vindt je?

Fokke/Jef

En heel bijzonder.

Tom maakt Grand entrée (altijd) Nienke mompelend inzichzelf ‘nou weer mislukt’
Tom

Wie is heel bijzonder?

Fokke/Jef

Ja jij, nou goed.

Tom

Dankje. (tegen geert) Ik vind hem heel bijzonder.

Geert

Flikker op.

Tom loopt achter geert aan, geert rent weg en jaagt de rest op. Allen 1 rondje
lopen.
Tom

Geert:

En mooi. Dat zeg ik gewoon. Ik vind jou mooi. Je bent net
een vogeltje.
Rot op. Dat maak jij ervan.
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Katelijne op, groep schrikt naar rechts.
Katelijne:

Mijn ex noemde mij altijd een vogeltje. Dan kleedde hij mij
uit en dan zei hij vlieg, vlieg.

Jeffrey

Vloog jij dan?

Katelijne:

Ik heb vleugels. Bijzonder he?
Vlieg, vlieg, vlieg.

Katelijne jaagt groep op, iedereen in kluit links. Anne midden achter bank.
Anne:

Vinden jullie mij bijzonder?

Allen:

Wat?

Anne;

Vinden jullie mij bijzonder?

Allen:

Nee. Wij vinden jou niet bijzonder.

Anne:

Dus er is echt helemaal niets bijzonders aan mij.

Katelijne:

Het spijt me.

Fokke:

Niet bijzonder mooi.

Nienke

Of bijzonder grappig

Tom:

Intelligent

Jeffrey:

Tom bijzonder bedoeld niet bijzonder intelligent.

Tom:

Dat zeg ik.

Jeffrey:
Anneminke:

Anders snap ze het niet.
Wie snapt wat niet?

Leonie:

Zij. Dat ze niet bijzonder is.

Anneminke:

Wie zegt dat dan?

Sarah:
Geert.
Geert stuiterend naar de andere kant.
Geert:
Zeg ik dat? Heb ik gezegd dat zij niet bijzonder is?

33

Anneminke:

Dus je vindt haar bijzonder?
En mooi zeker?

Gaat huilend af. Tegen anne:
Anneminke:

Sloerie

Anne huiend af. Anne minke er achteraan:
Anneminke:

Sloerie.

Groep er achter aan
Allen op. staan voor de bank.
Nienke:

Heeft hij dat echt gezegd?

Leonie:

Heeft hij tegen jou gezegd dat jij bijzonder bent?

Anneminke:

En mooi.

Leonie

En toen heeft hij je geneukt.

Anneminke:

Hoe weet jij dat?

Allen :

Ja duh!

Vera komt achter de bank vandaan. Iedereen naar zijkant.
Vera;

Ik ben verliefd. Tot over m’n over, tot achter m’n tenen ik
loop over. Ik voel alles binnen komen. De kosmos, de
ruimte, het universum.
Het is te klein voor wat ik allemaal voel. Kom hier tijger. Ik
trek je uit elkaar ik vreet je op, ik verslind je. Ik vind jou ook
bijzonder, en mooi en ja ik hou ook van jou.

Allen kijken naar Geert.
Geert:

Ik zeg niks.

Bram zeer overdreven dramatisch op.
Bram:

Geert, je vriendin wil je spreken. (geeft mobiel)

Iedereen buigt wat voorover naar geert toe
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Geert:

Huh Ja natuurlijk vind ik je bijzonder.

Groep achter Geert aan, Tom gaat de verkeerde kant af, komt terug.

8a.

BACH 1

Nienke
Tom
Nienke:

Kom jij eens even hier
(naar voren draaien) wie ik?
ik denk dat jij mij nodig hebt

Nienke pakt stropdas. Tom draait weg en direct weer terug.
Kom hier tijger
Tom:

Ik ben geen tijger dat lijkt maar zo

Nienke:

Ik ga je opeten

Tom:
Ik ben je tijger niet. Je hebt de verkeerde voor je.
Uit anne haar kamer klinkt muziek. Muziek aan: Bach.

Tom blaft als een gevaarlijke hond.. Nienke laat stropdas los. Tom vliegt
paniekerig rond .Rondje om de bank. Tom schreeuwt
Tom

Wat is dit voor een herrie?!

Nienke gaat mee in houding Tom.
Pakt nienke bij haar kragen van haar blouse, schudt haar heen en weer.
Tom

Wat is dit? Kappen met die muziek!

Tom gaat anne haar kamer in.
Anne schreeuwt tom slaat muziek installatie in elkaar.
Tom komt weer naar buiten strompelen.
Nienke:
Tom:
Nienke:
Tom:

Jij bent bang voor mij he
Laat me met rust
Ik zie dat je gevoelens voor mij hebt, dat zie ik
Gevoelens?

35

Nienke:
Ja. Laat je gewoon gaan tijger
Pakt tom bij z’n stropdas en sleurt hem mee haar kamer in.
Tom:
ik ben je tijger niet.
Nienke:
Kom hier.
Tom:
Ik ben je tijger niet.
Tom en Nienke af. Anne op.
Anne loopt Tom en Nienke achterna, gaat weer terug naar haar kamer, draait
zich halverwege om.
Tekst richten naar kamer Tom en Nienke
Anne:

Dit is Bach. Johannes Passion.

Anne gaat haar kamer in. Que muziek: God is a DJ
Anne huilend af.

9. LAM 2.0
[muziek: God is a DJ]
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Variatie op het tafereel in scene 1. Iedereen komt bezopen op en zoekt zijn/haar
kamer.
Gecomprimeerder dan scene 1. Moet meer in elkaar. Hoger tempo.
Geert op. Loopt zwalkend, trippend (rondjes draaiend om z’n as) naar zijn kamer.
Fokke op. Loopt verscheidene keren tegen bierkratje aan. Pakt bierkrat op,
gevecht met bierkrat. Krijgt uiteindelijk een biertje te pakken. Terug naar kant
waar hij vandaan kwam.
Anneminke loopt langzaam zwalkend op. Blijft staan (links achter). Blijft de hele
scene staan. (Jef,Sarah,vera lopen in hun opkomst langs anneminke en tikken
haar telkens aan waardoor ze draait)
Vera dansend op. Pakt een biertje en gaat zelfde weg terug.
Saskia op. kruipt over de bank heen. Lacht.Valt van de bank en staat op. Heeft
in broek geplast, kijkt naar haar dijen en benen en realiseert het zich, giert van
het lachen. Gaat af.
Nienke op. Probeert in korte pasjes in een rechte lijn naar haar kamer te lopen.
Jeffrey en Sarah op. Sarah loopt achter Jef aan, armen naar hem uitgestoken.
Jeffrey kotst achter de bank, gaat af, komt direct achter weer op. Sarah loopt
door de kots. Armen omhoog, trippelen alsof ze op twee kwallen staat.
Sarah:

Gadver de gadver ik sta in je kots. Gadver ik sta in je kots.

Sarah af
Leonie lachend/lallend op, valt op de bank met hoofd op de grond en kont
omhoog. Blijft in deze positie liggen.
Jeffrey op. Ziet Leonie in dubieuze positie op de bank liggen, tong uit z’n mond,
kruipt op haar.
Anne op. Ziet Jeffrey en Leonie, tong uit. Jeffrey draait langzaam met tong uit z’n
mond richting Anne, staat op gaat voor haar staan. Ze staan tegenover elkaar.
Anne draait langzaam open naar publiek met tong uit haar mond. Barst in huilen
uit en gaat af. Anne rent over het toneel. Maakt rondje en dan af.Jeffrey terug
naar bank, laat zich voorover op de bank vallen.
Katelijne op. dronken, schreeuwend, zwaaiend (beginnen in de coulisse)
Katelijne:

Ik ga nu! Ik ben weg! Ik ga nu weg, ik ben weg hoor! Doei! Ik ben
weg! Nu echt weg! Doei!
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Katelijne af.
Roos op in stevige looppas. Loopt naar de andere kant,
Saskia op met vieze broek in haar handen. dwaalt rond, loopt naar de overkant.
Roos trekt Geert uit z’n kamer, schopt hem naar de overkant. Geert tript naar de
overkant, komt weer terug. Roos draait hem om en duwt hem weer terug. gaan
samen af. Jeffrey ligt inmiddels knock out.
Saskia komt weer terug met broek in haar handen en gaat naar eigen kamer.
Tom op. met broek al op zn enkels. Duikt meteen op Jeffrey.
Bram op met twee biertjes in zijn handen
Leonie krabbelt op, kijkt, baalt, gaat er naast zitten. Leonie en Tom kijken naar
elkaar. Realisatie Tom. Tom komt overeind kijkt naar het tafereel op de vloer.
Bram komt tegenover AnneMinke te staan, neemt haar houding over. Bram loopt
richting AnneMinke. Bram draait haar om, als Tom staat, en pakt haar vast.
Anneminke geeft Bram een klap zodat Bram op de bank valt. Leonie krabbelt op,
kijkt, baalt, gaat er naast zitten. Leonie en Tom kijken naar elkaar. Realisatie
Tom. Tom komt overeind kijkt naar het tafereel op de vloer.
Geert op met handen in de lucht. Al lopend draait hij voor en achter langs. Roos
achter hem aan en slaat hem op de rug en geeft tekst ‘het was niet zo bedoeld, ik
hou van je. Het spijt me’ etc.
Vera kruipend op.
Leonie, Bram, AnneMinke, Jeffrey, Vera en Tom kijken allemaal naar Roos en
Geert.
Als Roos af is, komt ze meteen weer op. Richt haar tekst naar de spelers op de
vloer.

9.A KLOTE
Tekst richten naar spelers op de vloer. Tekst ‘klote’ wordt steeds groter.
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Roos:
Klote
Leonie, Bram, AnneMinke, Jeffrey, Vera en Tom draaien blik van haar weg, aan
de grond genageld.
Klotewereld
Klotemensen
kloteklappers
Klotevrienden
Klotehuis
Klotekamer
Klotepannekoeken
Kloteafwas
Klotetroep
Klotestofzuiger
Klotewas
Klotewasknijpers
Klotebank
Klotegevoel
Klotetranen
Kloteliefde
Klotesex
Klotehuisgenoten
Klotehuisgenotes
Klotewijven
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Kloteblijfvanmnvrienafklote
Klotevriend
Klootzak
Kloteklootzak
Klotebier
Klotedronken
Klotekots
Kloteklote
Klote
Kloteweetjewel
Klote
Gewoonklote
Klote
klote
Rent al ‘klotend’ aan de andere kant af.
Geert op. Loopt op naar andere kant en richt zijn tekst naar Roos.
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10. FACEBOOK
geert

Krijg ik serieus sloopneigingen
Van die over het klimaat
Neuzelende hipsters
In de coffee village.

tom

Met hun gebreide truien
En hun knotten que muziek Night Sight
Gasten met knotten

Nienke komt tijdens de laatste zin van Tom op en stapt via de zijkant de bank op.
nienke

Hey gaan we de barricade nog op?

Iedereen op en gaat op de bank staan.
Of zijn we volledig ingekakt?
anneminke

Dat twittert maar
En dat skypet maar
Alsof alle battles al zijn gevochten

Kathelijne

Hallo
Jongens
We moeten nog
We moeten nog

vera

Er worden mensen opgeknoopt
In china

jef

Omdat ze zich uitspreken
Tegen het allesbehalve
Democratische regime

Anne

En wij zitten te breien
En te chillen (allen armen spreiden en instemmend knikken)
Bij de klimaatvriendelijke open haard?

bram

Ik voel me een dolende in de woestijn anderen dolen mee
Dus ik update dat
Mijn facebook zegt: ik voel me een dolende in de woestijn
Wie gaat er mee de barricade op

Allemaal vingers omhoog.
geert

Krijg ik 600 likes
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Van al mijn facebookvrienden
Waarvan ik er misschien 1 of 2
Persoonlijk ken
tom

Maar vervolgens allen wijzen naar het publiek
Komt geen van die zeshonderd vrienden opdagen
Als ik voor de deur van de Shell
Mezelf in de fik wil gaan steken

Nienke

Om ik een statement wil maken
Tegen het nederlandse imperialisme
Van deze oliegigant

anneminke

Die in afrika hele dorpen
en steden uitmoorden
En verdrinken in de olie
Zodat zij verder kunnen boren
Steeds dieper (allen neuk beweging met Huuuu) het hart van de
aarde in

Kathelijne

Au!
Roept moeder aarde
En flikkert er een tsunami allen beweging met handen naar rechts
overheen
En een aardbeving allen beven

vera

Shell bedankt
Shell bedankt (allen medelevend knikje)

jef

De hippe jongen met de knot
Kijkt me niet begrijpend aan
Waar maak je je druk om? Zegt hij
De groene thee is delicious

anne

pakt jef bij z’n haar en trekt hem naar achter.
Ik ruk hem bij zijn knot
En slinger hem in de rondte

bram

In kluit
geert

Net zolang tot de coffee village
Vol met groene thee drinkende
Kunstenaarstypetjes
Veranderd is in een oude kraakdisco
aaaah!!

42

Allen verward rond lopen met armen omhoog, komen terug in
formatie achter geert
Ik sloop alles (muziek air / new star in the sky)
Tot er niets meer is
Tot er niets meer is
tom

Dan ik en mijn facebook
Al mijn 600 vrienden omgekomen
Alleen naar elkaar toe komen, steeds dichterbij elkaar.
Angst. Focus naar middenspot.
Is er nog coke? Iemand?
Is er nog Keta?

Nienke

Ik geloof dat ik verdwaald ben
In een k-hole
Help ik zit vast in mijn k-hole
AAH!

Allen:

anneminke
Heeft iemand nog xtc
iedereen kijkt (kort/strak)
kathelijne
Of speed
iedereen kijkt (kort/strak)
vera
Of coke
iedereen kijkt (kort/strak)
jef

Om mij weer bij bewustzijn te brengen?

anne

Het gat slurpt mij op
En hakt mij in 600 gelijke stukjes
Allen in slowmotion met armen omhoog soort van zombie
Allen naar voren komen. Van de bank af. ‘Vlieg’ naar de spot toe. Nienke, Jeffrey
en Leonie blijven zitten op de bank.
bram

Ik ben mijn facebookvrienden geworden

geert

Ik los op in zinloos gereutel

tom

Ik verdrink in een glas biologische thee

Sarah

De hippe jongen met de knot
Slurpt mij op

Allen handen in ’t haar: NEE!
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anneminke

En in zijn brandende maagsappen
Vol vegetarische brokken
Word ik levend verteerd
Langzaam zakt iedereen in een ‘poephouding’ met poepgezicht
kathelijne

En aan het einde van de dag
Door zijn hippe darmkanaal

vera

Uit zijn hippe anus

Fokke

De toiletpot ingepoept

allen poep geluid
kathelijne

En doorgetrokken

Bram

Hallo….Hallo….

allen

Hallo…Hallo……

Alleen paniek, zoekend, rennend af behalve Jeffrey, Leonie en Nienke.
Nienke zit op de hoek van de bank richt tekst naar de zijkant. Speelt tekst tegen
Le en Jef
11. EN LUISTEREND OOR
Nienke.

Ik ben er hoor.
Voor iedereen.
Een luisterend oor
Mijn deur staat altijd open
Dat jullie het weten
Het maakt niet uit wat
Ik ben er
Problemen?
Onzekerheden?
persoonlijke dillema’s ?
Ik sta open voor alles
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Ik luister gewoon
Ik kan heel goed luisteren
Horen jullie me.
Ik ben er, hoor.
Kom gewoon bij me.
Schroom niet
Het geeft namelijk niks
Ik kan het hebben
Ik wil er gewoon zijn voor jullie
Omdat ik dat goed kan
Er zijn
Jullie kunnen op mij bouwen
Kijk maar wat je er mee doet
Ik ben er
Mijn deur staat open
Dat jullie het weten
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12. PANNENKOEKEN
Anne gilt. Que muziek uit.
Jeffrey en Leonie liggen in een hele oncomfortabele houding bovenop elkaar op
de bank, wang op wang, jeffrey probeert overeind te komen, dit lukt hem niet.
Anne hysterisch gillend op, gilt. Iedereen op, kijken, denkend: ’oh ‘t is anne’ , af.
Anne:

De pannenkoeken zijn mislukt

Leonie:

Zijn de pannenkoeken mislukt?

Anne:

De pannenkoeken zijn mislukt

Anne hysterisch af
Leonie:

Heb je eieren gebruikt?

Anne:

Eieren?

Leonie:

Ja je weet wel, die dingen die kippen leggen

Anne:

Ik weet wat eieren zijn

Leonie:

Heb je eieren gebruikt?

Anne:

Nee

Leonie:

Ik zei toch dat je eieren moest gebruiken

Sarah en Nienke op.
Sarah:

Zij is allergisch voor eieren (loopt in rechte lijn door)

Nienke:

(achter sarah aan) Ik ben allergisch voor eieren ja

Sarah af.
Leonie:

Bio-teef

Nienke:

Wat zei je?

Leonie:

Niets

katelijne op.
Katelijne:

Ze zei bio-teef

Nienke:

Dat neem je terug
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Nienke in de aanval op Leonie. Alle vrouwen op, houden nienke tegen. Leonie
rechts naar voren, Jeffrey houdt vrouwen tegen..
Anne:

Godver de pannenkoeken zijn mislukt

Bank valt. Jeffrey krijgt klap van Nienke,
Vrouwen

De bank!

Jeffrey vlucht de kamer van saskia in, wordt terug geduwd,
Saskia:

blijf met je tengels van me af, minkukel.

rolt over de bank en schiet de kamer er tegenover in.
Anne:

De pannenkoeken zijn mislukt .

Tom op.
Tom:

Heb je eieren gebruikt?

Vrouwen:

Nee!

Richting tom. Tom loopt er achterlangs vrouwen draaien mee.
Tom:

Ik zei toch dat je eieren moest gebruiken?

Sarah/leonie:

Zij is allergisch voor eieren

Roos en katelijne duwen nienke naar voren
Tom:

Dan eet zij toch geen pannenkoeken?

Nienke:

Ik ben dol op pannenkoeken

Tom:

Ja maar je lust geen eieren

Nienke:

Dus?

Tom:

Zonder eieren geen pannenkoeken

Bram op.
bram:

zijn de pannenkoeken klaar?

Leonie/anne/tom

(anne staand op de bank.) Ze zijn mislukt
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Jeffrey krijgt dreun van bram, Jeffrey valt op bank. .
Fokke:

zijn de pannenkoeken mislukt?

jeffrey:

Bek dicht homo

Fokke gaat boven op jef zitten
Fokke:

Zijn de pannenkoeken mislukt?

Jeffrey:

Bek dicht homo

Fokke ploft neer op Jeffrey
Fokke:

haal je vinger uit mijn reet

jeffrey:

Wat doet mijn vinger in je reet?

Fokke

Vingeren!
Bram Slingert fokke van de bank. Fokke op z’n tenen naar
links dan via achter naar rechts af. Komt terug en gaat links
af. Jeffrey legt hand op schouder van bram. bram geeft Jef
een klap, jef rolt kamer van Saskia in, wordt terug geduwd,
valt op bank.

Saskia:

voor de allerlaatste keer, blijf met je poten van me af.

Saskia staat op de bank.
Vera op.
Vera:

Zijn de pannenkoeken klaar?

Allen op behalve Vera..
Allen:

De pannenkoeken zijn mislukt!

Vera:

Schreeuw niet zo. Jezus wat heb jij?

Anne:

De pannenkoeken zijn mislukt okee?

Vera:

Heb je eieren gebruikt?

Anne:

NEEE NEEEE NEEE

Iedereen kijkt anne na.
Vera:

Hoezo niet?
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Sarah/leonie:

Ze is allergisch voor eieren

duwen nienke naar voren.
Nienke:

Ik ben allergisch voor eieren

Leonie:

De bio-teef!

Nienke:

Wat zei je?

geert:

ze zei bio-teef.

Nienke zet aanval op Leonie in. De rest houdt haar tegen.
Katelijne:

Ik ben allergisch voor sperma

Iedereen kijkt om, korte gil. kathelijne loopt naar leonie.
Geert

He gadverdamme

Katelijne En voor stront
Geert

He gadverdamme

Katelijne

Mijn ex smeerde me er mee in

Geert

He gadverdamme

Katelijne

Met sperma en stront

Geert

He gadverdamme

Katelijne

Hij was een kunstenaar
Hij kwam onder de bus

Anneminke:

Ik ben allergisch voor gluten (iedereen deinst naar achter)
Gaat mijn kut van jeuken (iedereen duikt in haar kut)
Zo mijn kut jeukt (anneminke hakken, de rest neemt
het hakken over.)
Zo mijn kut jeukt

anne en roos op.
roos:

Zijn de pannenkoeken klaar?
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Anne barst in huilen uit.
allen:

De pannenkoeken zijn mislukt.

Hak stopt.
roos achter Anne aan.
roos:

Zijn de pannenkoeken mislukt?

anne komt terug met een koekenpan
Anne:

Ik trek dit niet meer
Ik trek dit niet meer?

roos valt op de bank.
roos :

Wat heeft zij?

Vera:

Een nervous breakdown

Rent achter Anne aan.
roos:

Zijn de pannenkoeken klaar?

Rent achter vera aan
Katelijne:

Zijn naam was Henry
Beeldhouwer en schilder
Smeerde me vol met sperma
En stront

geert

gadverdamme

Katelijne:

Om het publiek te confronteren (tekst op publiek)
Met hun vergankelijkheid
Alles wat tot leven gaat
Vergaat weer tot stront
Dat was zijn theorie
De maan de sterren
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De oceaan
Alles vergaat weer tot stront
Stront
Alles vergaat tot stront (tekst op groep)
Je dromen
Je ambities
Je toekomst
Je verleden
Alles vergaat weer tot stront
Katelijne slaat jef, jef rechts af, katelijne draait zich om de rest te slaan. groep
schrikt en wil omdraaien, worden terug gedreven door roos en vera die uit de
kamer van anne komen. de groep rent weg achter de bank langs naar links
achter.
Vera:

De pannenkoeken zijn mislukt

Roos:

Heb je eieren gebruikt?

Sarah duwt nienke naar voren.
Sarah:

Zij is allergisch voor eieren

Allen:

Jahaaa

Tom:

Zoals ik al zei, zonder eieren geen pannekoeken. Ik ga even
naar m’n eigen gezeik luisteren.

Nienke:

Nee niet weg gaan. Ik wil het nog even over mijn allergie
hebben.

Tom gaat af. Nienke er achter aan.
Vera:

Ik heb ze niet gebakken

roos:

Nee, heb je eieren gebruikt

Vera:

Ik heb geen pannenkoeken gebakken

Loopt richting deur Anne
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Roos:

Wie dan wel?

Anne op.
Vera:

Zij

Roos:

Maar zij heeft een nervous breakdowns

Vera:

Ja, van het pannenkoeken bakken dus! af met anne.

roos :

Schreeuw niet zo.

Roos loopt achter vera aan, de groep loopt er achter aan.
Jeffrey op.
Jeffrey:

Heeft iemand mijn spek gezien?

groep kijkt om.
Jeffrey

Heeft iemand mijn spek gezien?

Fokke:

Je spek?
In de wc (iedereen wijst mee naar achter)

Jeffrey:

In de wc
Mijn spek in de wc?

Fokke:

pleepapier was op (iedereen gebaart mee)

Jeffrey:

Heb jij je kont met mijn spek geveegd? Waaaaaa!!

Fokke slaat jef, jef af de rest er achteraan. Jef zo ver mogelijk naar voren.
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13. BACH 2
Tom op. schreeuwend:
Tom
Nienke:

Laat me met rust. Ik ben je tijger niet.
Je kent jezelf niet.

Uit Anne haar kamer klinkt ‘Bach’
Tom:
Nienke:
Tom:
Nienke:
Tom:
Nienke:

Dat zal dan wel. Maar ik kan dit niet.
Is het m’n figuur? Wat is er mis met m’n figuur ?
Hou op.
Het is m’n figuur he, ik sta je tegen.
Hou op!
We kunnen het licht toch uit doen?

Tom:

Hou op! Hou op! Wat is dit voor een kut muziek. Hou op!

Tom gebaart naar zijkant ‘Wat is dit voor kutmuziek.
Tom pakt Nienke ‘ Wat is dit voor kutmuziek.’
Nienke doet gebaren mee (net als eerdere scene).
Tom kijkt richting kamer Anne en roept HEE!
Gaat anne haar kamer in, neemt Anne meer naar buiten
Wie draait er nou op dit uur van de nacht van dit soort kut muziek.
Er liggen mensen te slapen ja!? Hou op met die herrie. Hou op met
die tering herrie.
Tom gaat de kamer in.
Anne:
Nee!!
Anne erachter aan.
Tom beukt muziekinstallatie kapot.
Que muziek uit.
Anne en Tom weer op.
Anne:
Tom:

Dit is Bach, Johannes passion
Rot op met je Bach, het is toch geen pasen?
Kan ik bij jou slapen?
Nienke
Wat?!!
Anne:
Hij slaapt bij mij. Wijst naar Nienke, richt tekst naar haar.
Anne legt haar boezem goed.
Nienke:
Verkies je haar boven mij? Verkies je dat paard boven mij?
Tom:
Liever een paard dan een tijger. Wijst naar Anne.
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Slaat anne op haar kont
Tom:

Kom op Jolly Jumper.

Anne af als ‘paard’.
Tom:
Yihaaaaaaa
Nienke:

Het is mijn figuur he? Het is mijn figuur.

Tekst richten naar kamer Anne.
Nienke af. Tom wordt uit de kamer van Anne getrapt. Anne huilend op en huilend
af aan de andere kant.

Tom:

Ik ben geen homo
Ik ben geen homo
Echt niet, jongens
Ik ben geen homo
Ik ben gewoon
Ik ben gewoon gezond
Gezond
Heb gewone verlangens
Heb gewone verlangens
Komt misschien zo over
Komt misschien zo over, hè
Is dat het?
Kom ik zo over?
Omdat ik een loopje heb
Altijd gehad
Een loopje
Altijd een loopje gehad
Misschien een tikje verwijfd
Ben ik verwijfd?
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Komt dat zo over?
Kom ik zo over.
Denken jullie dan
Kijk hem, die is verwijfd
Denken jullie dat
(Jef op, ziet Tom)
Ben gewoon ,hè
Ben gewoon.
Heb gewoon mn gezicht niet mee.
Heb een verwijfd gezicht
Kom niet zo heterosexueel uit de verf
Op het eerste gezicht
Maar ben het wel, hè
Ben gewoon
(Jef loopt troostend naar Tom Legt hand op de schouder van Tom)
Gewoon gezond
Gewoon gezond, ja
Gezond….
Tom ziet jef, schrikt, pakt hem vol op zn mond, drukt hem op de bank, zoent
door, Jef spartelt, iedereen op. Tom ziet groep, laat Jef los. Incasseert.
Tom en Jef komen overeind. Gaan staan achter de bank.
Kijken naar vrouwen links. Kijken naar vrouwen rechts.
Kijken naar elkaar.
Vluchten links. Vrouwen zien.
Vluchten rechts. Anderen erachter aan.
Anne en Katelijne blijven op.
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14. IETS NIET EET
Tekst naar voren richten.
Katelijne:

Wat eet je?

Anne:

Niets

Katelijne

Je eet iets

Anne:

Niets
Ik eet niets

Katelijne:

Ik zie toch dat je iets eet?

Anne:

Ik eet niets

Katelijne

Je eet iets

Anne:

Eet ik iets?

Katelijne

Een kroket

Anne:

Dit is geen kroket

Katelijne

Wat is het dan?

Anne:

Niets

Que Muziek Bach ; Dans
Katelijne

Dat is niet niets

Anne:

Dit is niets
Proef maar

Katelijne

Gadver

Anne:

Wat?

Katelijne

Wat is dat?

Anne:

Niets

Katelijne

Stront
Het smaakt naar stront
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Anne:

Het is niets
Okee stront
Stront misschien

Katelijne:

Eet jij stront? Wijzen naar Anne

Anne:

Ik eet niets

Katelijne

Stront
Je eet stront

Anne:

Ik eet niets
Zeg ik
Ik zeg ik eet niets
Verdomme je hoort
Toch wat ik zeg?
Vrouwen op vanaf rechts. Open draaien naar voren.
Dans. Als hij gaat zingen; Armen open .
Ik eet helemaal niets
Ik eet niets

Katelijne

Wat?
Wat eet je?
Voor de laatste keer
Wat eet je?
Wat de fok eet je?

Anne:

Niets
Ik eet niets
Okee misschien stront
Richten op Katelijne
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Misschien poep
Misschien eet ik poep
Misschien vind ik dat lekker
Poep
Maar misschien ook wel niets
Misschien eet ik ook wel
Helemaal niets
En ook al eet ik vla
Of yoghurt
Of chips fock that
Als ik niets eet
Dan ik eet ik niets
Al eet ik alles
Begrepen?
Katelijne:

Okee. Wat eet je?

Anne:

Niets niets
Niets niets
Niets en nu houd je op okee?
Of ik bel de politie
Okee?
Of ik bel de politie
En ik zeg dat jij mij lastig valt
Ik eet niets
Niets
Niets okee?
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Is dat okee?
Katelijne

okee

Anne:

Dank je

Katelijne

Niets te danken

Katelijne en Anne stappen in bij de dans.
In de beweging komen Bram en Jef al spelend op.

15. BEVRIJDT ONS UIT ONZE KOOI
Bewegingsscene vrouwen
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16. OKEE
Bram en Jeffrey komen achter elkaar op. Jef voorop, bram erachteraan.
Gaan staan voor de bank. Houden elkaar vast.
Jef

Ben je okee?

Bram

ben ik okee?

Jef

ben je okee?

Bram

ben jij okee?

Jef

nee ben jij okee

Bram

als jij het bent

Jef

ben ik okee?

Bram

zeg het maar

Jef

als jij het bent

Bram

ik ben okee als jij het bent

Jef

En als ik het niet ben

Bram

dan ben ik het ook niet

Jef

Ben jij okee?

Bram

Ben jij okee?

Jef

Nee ben jij okee

Bram

Als jij het bent

Jef

Als ik het ben?

Bram

Ja als jij het bent

Jef

Dan ben ik okee

Bram

Dan ben ik het ook
Ik had een dipje

Jef

Oh echt?
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Bram

even, net
Vader dood
Moeder dood
Cavia dood
Vetplant dood
Vriendin dood
Alles dood
Niet okee

Jef

niet okee. nu wel okee?

Bram

nu wel okee

Jef:

dipje over okee?

Bram

over okee dipje okee

Jef

dus okee?

Bram

als jij het bent

Jef

ik ben okee

Bram

dan ben ik het ook

Jef:

geen dipje?

Bram

niet meer. Jij?

Jef:

dipje? Geen

Bram

Dus okee?

Jef:

okee, jij?

Bram

Ik ben okee als jij het bent

Jef:

ik ben okee

Bram

dat zeg je net

Jef

ben je okee?
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Bram

als jij het bent

Jef:

ik ben okee

Bram

dan ben ik het ook

Jef

Dus wij zijn okee?

Bram

Als zij het zijn

Jef

Als wie het zijn?

Bram

Als zij het zijn

Jef

:

Zijn jullie okee?

Bram

niet zo hard

Jef

ze reageren niet
Hey zijn jullie okee?
Hey zeg even
Dat jullie okee zijn
Dan zijn wij het ook
Hallo?

Bram

en?

Jef

ze zijn okee Dansers stoppen behalve Sarah. Dansers lopen af.

Bram

zeker weten?

Jef

Wat is zeker?

Bram:

Dan zijn wij het ook

Jef:

Wat ook?

Bram

Okee

Jef

Zijn wij okee?

Bram

Als zij het zijn

Jef

Zijn zij okee?
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Bram

Zo te zien wel

Jef

Mooi

Bram

Okee

Jef

Zijn we okee?

Bram

We zijn okee

Jef

okee

Bram

okee

Jef

okee

Bram

neuken?

Jef

okee
anaal?
Vaginaal?
Verbaal
Rectaal?
Penetraal?

Bram

okee

Jef

okee
Okee Anaal?
Okee Vaginaal?
Okee Verbaal?
Of okee allemaal?

Bram

okee allemaal

Jef

Okee

Bram

Okee niet anaal

Jef

anaal niet okee?

63

Bram

anaal okee

Jef

okee

Bram

okee

Jef

anaal toch okee?

Bram

anaal okee
Hey?

Jef

wat?

Bram

ben je okee?

Jef

ben je okee?

Bram

als jij het bent

Jef

ik ben okee

Bram

dan ben ik het ook

Jef

okee

Bram

okee

Jef

okee okee?

Bram

okee okee okee? Af.

Jef

okee?

Bram

okee okee okee?

Jef

okee okee okee okee okee okee okee okee okee okee?

Bram

…

Jef

Okee?

Bram

Okee

Jef

Okee
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16A BOEM!!!

Anne komt hysterisch op, met Vera in haar kielzog
Anne:

Niets
Ik eet niets
Misschien eet ik poep
Misschien vind ik dat lekker
Poep
Maar misschien ook wel niets
Misschien eet ik ook wel
Helemaal niets

Vera:

Een nervous breakdown!!! Een nervous breakdown!!!
Kan er even iemand….Kan er misschien even
iemand…..Nee niet daar naar toe, niet naar het balkon…..ze
gaat naar het balkon… we wonen op de zestiende
verdieping en zij gaat naar het balkon…….

Anne en vera af en weer op
Je kan toch nieuwe bakken……of proberen…….je mag
falen hoor…..niets moet…….dat is het mooie……hoor je
dat…..hoor je me eigenlijk wel…..
Anne en vera af en weer op
Hierblijven nou……..het geeft niet…….ik veeg het wel
op……..ongeluk zit in een klein hoekje……….waarom rookt
het zo……niet weggaan…...blijf hier staan…….
Vera af en weer op
Rustig blijven, mensen……er is niets aan de hand……..het
lijkt brand…..het lijkt alleen maar zo, hè……brand!!!....
BRAND!!!!.......geen paniek…….geen paniek…….hier blijven
jij……Niet daarheen….. Wat doe je?.......Nee niet
daarmee……..Kom hier met die spiritus…….Blijf met je
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poten van die spiritus…
Anne en vera af
Er weerklinkt een grote explosie. Vera en Anne worden het podium op
geslingerd. Bach gaat aan.
Vera:

En kap godverdomme met die kutbach!

Vera en Anne af.
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17. SARAH’S NACHTMERRIE

Sarah:

Ik heb het gevoel
Dat wij ronddolen
In het hoofd van iemand
Die nog steeds
In een negatieve fase zit
Een gitzwart verleden
Ja ik bedoel ik wil me gewoon
Niet zo voelen
Ik wil gewoon vrij zijn
In mijn kop
En de wereld veranderen
Door mijzelf te veranderen
Ik hoor alleen maar kritiek op het system
Ik hoor alleen maar dit sucks
En dat sucks
Ik protesteer
Ik eis van jullie
Dat jullie met mij samen
Een moestuintje gaan bezetten
We gaan samen aubergines verbouwen
En paprika’s
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Vrouw9:

Regel 1: wie zich niet aan het corveerooster houdt
Wordt vergast
Het is een teringzooi in dit huis
Ik ruim jullie teringzooi niet meer op
Hallo, word er naar mij geluisterd?
Wie zich niet aan het rooster houdt, wordt vergast

Man4:

Zeik toch niet zo mens
Zeik toch niet zo
Ik heb wel wat beters aan mijn hoofd
Dan dat stomme corveerooster van jou

Vrouw9:

Ik realiseer me dat ik confronterende dingen zeg
Maar ik heb geen keus
Ik krijg jullie aandacht niet
Hallo?
Hallo?
Moet ik mezelf soms in de fik steken?

Man4:

Hey waar is mijn coke?
Hey waar is mijn coke?

Vrouw9:

Doorgespoeld

68

Man4:

Vrouw9:

Doorgespoeld?

Je moet je teringzooi niet laten slingeren
Okee?

Man4:

Vrouw9:

Man4:

Godverdomme

Help

Ik molesteer je
Ik molesteer je

Man:

Zullen we mediteren?

Man:

Zullen we nog mediteren?

Man2:

Man:

Man2:

Mediteren? Hoezo mediteren?

De sfeer is wat gespannen

Ik vind de sfeer helemaal niet gespannen

Vind jij de sfeer gespannen?

Man1:

Nee, helemaal niet, zij wel
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Man2:

Ja, zij wel

Man1:

Zullen wij je even helpen?

Vrouw9:

Waarmee?

Man1:

Ontspannen?

Man2:

Ja, zullen wij je even helpen

Vrouw9:

Man1:

Blijf uit mijn aura

Ik heb wel trek in je aura
Is je aura nauw?
Is je aura een beetje nauw?

Man2:

Is je aura nat?
Is je aura een beetje nat?

Vrouw9:

Blijf van me af
Blijf met jullie poten van me af

Vrouw5:

Val haar niet lastig
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Man1:

Vrouw5:

Man1:

Vrouw5:

Man1:

Vrouw5:

Man1:

Vrouw5:

Man2:

Waar bemoei je je mee?

val haar niet zo lastig

Ik vind jou leuk

Je stinkt

Stink ik?

Naar zweet

Zal ik je ff lekker te grazen nemen?

Shut the fuck up perverd

natte aura heeft ze
Natte nauwe aura heeft ze

Vrouw8:

Haal je hand uit mijn broekje
Ik zeg haal je hand uit mijn broekje
Dammit

Man1:

1 tongzoen dan?
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Vrouw5:

Man1:

Ga je douchen dan?

Dat beloof ik

Vrouw5:

Dat beloof ik

Vrouw1:

Hey, ze tongen
Hey kappen met tongen

Vrouw5:

Wat nou?

Vrouw1:

Tong hem niet zo

Vrouw5:

Is hij van jou?

Vrouw1:

Hij zou mij neuken, okee?

Man1:

Waarom neukte ik je niet?

Vrouw1:

Omdat je haar neukte

Vrouw4:

Neukte jij haar?

Vrouw2:

Wie neukte mij?
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Man1:

Ik neukte jou
Gadverdamme ik neukte jou

Vrouw2:

wat is er mis met mij?
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18.

Es ist volbracht

1)
Groep tegen achterwand. Vallen naar voren, uit het lood. Voorste been gebogen,
achterste been gestrekt, lichaam in een rechte lijn met het achterste been. Lopen
gelijk achter hun borst aan, ondertussen ‘heheheheh’ mompelend. Blijven ineens
staan. Korte pauze, vallen weer naar voren, uit het lood, voorste been gebogen,
achterste gestrekt. Draaien linksom, vallen naar achteren uit het lood, zelfde
principe als hiervoor. Linksom draaien herhaalt zich nog twee keer.
Beginsequens herhaalt zich, groep valt naar voren, uit het lood, lopen achter hun
borst aan, ondertussen ‘hehehe’, mompelend.
2)
Groep komt in tweetallen op, in troostende houdingen (de een draagt de ander,
sleept de ander voort, houdt de ander vast, etc.). Lopen van de ene kant naar de
andere kant. Wanneer de andere kant bereikt is, lopen ze voorlangs terug naar
het begin. Tweetal Leonie en Fokke doet dit niet, maar gaan naar achteren. Ze
drukken zich tegen de muur aan. Fokke en Leonie bewegen langs de muur,
Leonie voor. Leonie komt op een gegeven moment naar voren, kruipend. De
groep gaat gewoon door met de ‘optocht’, met verschillende houdingen. Fokke
blijft langzaam langs de muur bewegen tot de scene eindigt. Leonie kruipt door
de gaten in de optocht heen. Vooraan komt ze tot staan en zegt zee en
geimproviseerde tekst (‘Ik dacht als meisje dat…). Hierbij blijft ze over haar
armen en polsen wrijven. Langzaam beweegt ze naar achteren, ondertussen
steeds harder pratend. Als Leonie uiteindelijk weer bij de muur terechtkomt,
begint ze steeds harder te schreeuwen, tot ze uiteindelijk niets meer zegt en
gewoon gilt (aaah). Muziek stopt, scene stopt.
Leonie:

Mama!!!
Mama!!!
Dit ben ik niet
Ben ik niet
Ben hier niet
Ben ik niet
Niet hier
Ben wie ik was, mama
Wie ik was
Ben ik
Paardenmeisje
Hockeymeisje
Hockeytrutje
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Trutje
Ik ben een trutje
Altijd geweest
Mama’s trutje
Mama’s kleine trutje
Was ik toch?
Was ik toch, mama?
Ik was Barbie
Was ik toch?
Was toch Barbie?
Barbie van Ken
Met Barbiehaar
En Barbiekleren
In een Barbiehuis
Met Barbievriendinnen
En Barbiekinderen
En alles was roze
Barbieroze
Iedereen was gelukkig
Was ik toch?
Was toch gelukkig?
Ik wil niet uit de verpakking mama
Ik wil in de doos blijven
Doe dicht die deksel
Push the button and try me
Flikker op
Blijf van me af
Blijf van me af, mama
Ik ben hier niet
Ik ben hier niet
Ik ben hier niet
Mama!
Mama!!
Mama!!!!
Aaaahhhhhhhhhhhhh…………….
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