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Doorloop 6
WE ZIJN 8
1.Dont give up the fight
2.Nas schrijft brief
Lieve papa, mama en broer
Ik loop weg, kom mij niet achterna.
Ik blijf weg, want ik hoor niet bij jullie.
Kijk maar naar mijn neus.
Zo'n neus heeft niemand van jullie.
En ook mn ogen en dit hier bij mn wenkbrauwen.
We zijn misschien wel helemaal geen familie van elkaar.
En dat kan jullie allemaal niks schelen.
Ik weet wel dat jullie eigenlijk liever met zn drieën zijn.
Mij best, ik red me wel. Jullie niet meer dochter Nastaran, PS….
3.Abdel klimt en laat zich vallen
Mijn moeder heeft gelogen.
Eerst zei ze dat ik mee mocht naar de bruiloft en toen niet meer.
Totaal oneerlijk, (val)
Ik ben de man in huis.
Ik doe alles: ik haal brood en melk en andere boodschappen.
Uren fietsen is dat.
Ik zorg voor ons gezin maar als er iets leuks is, dan mag ik niet mee.
Dan ben ik ineens te jong. Terwijl ik ben al acht.(val)
Nas: doei ik ga.
Ik ga emigreren naar Nederland, m’n vader achterna.
Ja dat is m’n wraak.
Ik ben haar zoon niet meer, ik heb er genoeg van.
Ik wil dood vallen en dan vinden ze me langs de weg en dan heeft mn moeder spijt.
Of ik val en dan kan ik niet meer praten bijvoorbeeld.
En dan zegt mn moeder: sorry, sorry, lieve Abdel.
Maar dan is het te laat, dan kan ik niets meer terug zeggen. ( val)
4. Niek schiet. Abdel laat zich vallen en gaat kuil graven. Schep op keel.
5.Anne Fe vertrekt van huis Nas als moeder (rooie jurk) Niek vader zwaait haar uit,
misschien wordt er ook gezwaaid door een bolle jongen.
6. Niek laat touw zien, strop en knots.
7. Anne fe
Mijn vader lacht steeds zo hard om de buurvrouw.
Ik wil dit niet. Gatver. Ze moeten van elkaar afblijven. Echt heel stom en vies. Iew.
Doe normaal pap, kijk naar mama en niet naar die stinkvrouw,
Dat mens staat de hele dag in de spiegel te kijken
en mij gaat ze dan alleen maar vodden geven.
Ik wil ook geen extra baby’s iew gatver. Met stiefzussen enzo.
Abdel wil jij mn vriend worden? ( wijst niek af)Of mn broer ofzo? Abdel alsjeblieft.
1

Mijn echte broer is zo ADHD. En ik hou meer van rustig.
En ik wil die buurmeisjes absoluut niet als familie. Please?
8.Niek gaat Anne Fe verslinden
Niek: He Anne Fe wil je iets lekkers, mn moeder zegt dat je alles moet delen dus.
Zullen we vrienden worden?
Fe: Nee sorry ik moet weg
Niek: het zijn echt lekkere koekjes, kijk hartig en zoet, dit koekje is echt heel smaakvol of
wil je een dropje, of kauwgum of een schuimbrok.
Fe: Niek wat heb je grote armen, wat heb je grote oren, help, wat heb je grote ogen, help,
wat heb je een grote mond.
(Jose op. Niek eet haar op groet Abdel vriendelijk, eet gezellig door)
9. Jose begint met Abdel my bell, Abdel verplaatst scheppen naar andere kant.
(Nas komt op)
Jose: Ik ben drie en half ik kom aan op Schiphol uit Colombia
Mn nieuwe ouders spreken geen Spaans en ik geen Nederlands
Niemand begrijp mij
( tegen nas )ik zeg in het Spaans: Ik heb pijn aan mn knie
Nas: Zing maar slaap kindje slaap
Schattig is ie hè met die mooie grote ogen
Jose: pijn hier
Nas: ja liefje, enig hè die leuke bruine armpjes, zie je dat paps?
Maak eens een foto.
Jose: daar schrik ik van, van dat flitsen.
Nas: och kijk wat lief, hij is verlegen, kom maar jochie.
Jose: pijn
Nas:wat n lieverd hebben we uitgekozen, hè paps.
Jose: knie pijn!
Nas:Ja goed zo!
Jose: ik ga maar even rustig in dit hoekje spelen
Nas: paps kom jij nou ook eens even
Jose: laat me maar even
Nas: help me nou, kom maar jozef, kom maar
Jose: ik wil spelen hier
Nas: kijk eens hij lacht
Jose: laat me maar even, ik wil spelen mama
Nas JA!!! Hij zegt Mama! mama, papa, zus, familie, Geweldig kom hier (knuffelt m)
Jose: mag ik nu even spelen
Nas: spelen paps hij zegt speellen, wat betekent dat? SpeLen
Jose: laat me nou spelen
Nas: hij moet maar snel Nederlands leren want dit is niks natuurlijk
Jose: ik heb pijn en ik wil spelen, laat me nu ff!!!!!
(Door elkaar)Nas paps kijk nou hij doet raar
Jose: ga van mn nek af met je gestress!
Nas: schattig net een aapje als ie zo kijkt, ik wist t wel dat we n topper hebben uitgekozen.
Jose: bemoei je niet met mij, of leer Spaans! Ik ben drie en half en jullie nemen niet eens
de moeite om een paar Spaanse woorden te leren, ga van mn nek af met je opdringerige
getut. Hoe zeg je ik haat je in het Nederlands (duwt haar weg)
Fe: (op) Rustig maar Jose (aait m over zn bol)
Jose: niet aan mn haar!!!! Alsjeblieft laat me
2

Nas en Fe samen:
Fe: prachtig haar, zo zacht.
Nas: He je hebt de haren van een eend, dat vet hè, zo handig het water glijdt er zo vanaf.
Fe: je hoeft t zeker nooit te wassen. Je ziet t toch niet dat vuil.voelt lekker zeg.
Nas: moet je kijken net eendenlever, zo'n smakelijk hapje, heerlijk.
Fe: het lijkt heel kort maar het is heel lang kijk!
Nas: En zo veel, nee jij hoeft geen permanentje.
Fe:Ik vind jou haar ook mooi, maar dit is echt heel bijzonder.
Nas: Hij lijkt wel n schaapje, zing maar schaapje schaapje heb je witte wol o nee zwarte
wol, prachtig ( lachen).
Jose: Ik ben te jong om dit tegen te houden. Overal waar ik kom wil iedereen altijd aan mn
haar zitten. Ik ben 10 jaar lang de poedel van ons dorp.
( radslagen, handstand Fe etc)
10. Nas plast in haar broek
Nas: Ik ben 8. Ik zit in de klas, en dan gebeurt er iets, plotseling. Ik kan er niks aan doen,
ik kan het niet tegenhouden. mn allerbeste hartsvriendin zit achter me: stil hou je mond,
niet zeggen, als je me verraad sssssttttt, alsjeblieft verraad me niet, please nee!!! en dan
steekt ze heel langzaam en bewust haar hand op en zegt: meneer, nas heeft....
Niek: He Nas je rok is nat (nas gooit zand en gaat af)
11. Niek praatziekte
He jose....Ik heb iets, sorry hoor, mijn moeder noemt het praatziekte.
Zolang ik praat voel ik geen pijn, dat is het. Zullen we praten?
Maar soms is het ingewikkeld omdat ik praat en dan zie ik dat niemand luistert.
Maar dan kan ik niet stoppen en dan ga ik de pijn toch voelen.
Dan zit ik in mn praattunnel en denk ik alleen: ik moet dit verhaal af maken,
ik moet het einde vinden, maar dat lukt niet en dan praat ik door en door en door en door
en de woorden zijn net stenen waarmee ik een muur metsel waar niemand meer doorheen
komt, niemand kan mij bereiken, de deur is dicht, de woorden hebben me ingemetseld. En
het enige dat ik nog voel is het kraken van mn hersens, en ik ben alleen maar bang dat t
straks stil wordt, en dat dan alle diepe! pijn komt, van binnen. Dan ben ik liever een soort
lekkende kraan of een niet te stoppen spraakwaterval en dan praat ik alsof mn leven er
vanaf hangt, woorden in een taal die niemand meer begrijpt.
Ik ben nou eenmaal gelukkig als ik praat. Snap je? Je hoeft niet te luisteren hoor, of niet
perse. Alleen af en toe glimlachen ofzo. Dan ben ik al snel tevreden.
jose:Kop dicht!
Niek: wil je snoep soms?
Jose: nee sigaretten nou goed.
Niek oké ja die heb ik ook wacht even.
(niek gaat naar achteren haalt twee sigaretten)
(verwarring en verdachtmaking van Abdel, sigaret op zn hand)
WE ZIJN 10
12. Nas en Fe zingen ze liegen, ze liegen
Talk to the hand,loser,no way jose, as iff, duh, boring, what ever, irritant echt. Oh my god,
tok, tok, tok, lachjes, 1 en 1 is 2 hoor, doe normaal
Ze liegen, ze liegen
Ze menen het echt
Ze zijn zo oprecht
Ze liegen ze liegen
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Ze liegen, ze liegen
De boel aan elkaar
Was het maar waar
Ze liegen ze liegen
Hun ogen, hun ogen
Ze menen het echt
Hoe krom het ook is
ze liegen het recht
Ze liegen, ze liegen
In woord en gebaar
waan je je veilig
ruik je gevaar
Ze liegen ze liegen
Bazuinen het rond
Ze gooien met modder
En smeren stroop om je mond
Ze liegen, ze liegen
Ze menen het echt
Hoe krom het ook is
ze liegen het recht
Hoe krom het ook is
ze liegen het recht
Hoe krom het ook is
ze liegen het recht
echt
ze liegen oprecht
het is echt
ze menen het echt
13. Nas: Fe jouw neus, zoiets vind ik mooi.
Echt mooi Ja. Mijn neus is down, jouw neus is up.
En je gezicht wordt zo zacht van zon klein neusje, leuk.
Fe: best rot voor je Nas, sorry
Nas: mag ik even voelen. hoe zou zo’n mopsneus mij staan?
Fe: Ja goed natuurlijk. Doet zon grote neus pijn?
Nas: Hij is wel zwaar ja. Je suis desolé, le néz desolé
Fe:Sorry ja entschuldigung. Zullen we t er niet meer over hebben.
Nas: We zijn toch vriendinnen?
Fe: Tuurlijk joh, ik let gewoon niet op uiterlijk.
Nas: Dank je.
Jose: Niek ik ga.
( hij gaat even bij nas kijken)
14.Vliegend tapijt 1
(Niek doet nogal lang over op het muurtje klimmen)
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Niek: Nas kom je spelen, ik heb een vliegend tapijt.
Nas hoezo?
Niek kom leuk, kijk net echt.
Nas nou ik weet niet of dit een tapijt is.
Niek hoezo?
Nas om te vliegen hebt je n echt Perzisch tapijt nodig
Niek weet jij dat soms omdat je uit Iraan komt
Nas ja en tis Iran trouwens
Niek kom dan vliegen, we naar Iraan.
Nas nou liever niet.
Niek ik ben Aladdin goed? Kom op mn Iraanse tapijt.
Nas Perzische tapijt.
Niek Abdel Aboe ga je mee? Kom zitten dan mag je aap zijn, weet je wel die aap bij
Aladdin. Aboe?!!! Kom Jasmin ik neem je mee naar andere werelden, kijk Egypte, de
vlakte van Golan, Syrie, Iran prachtig.
Nas Niek....wij zijn gevlucht uit Iran ok, respect.
Niek Ok sorry, dan gaan we naar België, kijk manneke pis ( lacht)
Nas beetje flauw, kunnen we niet naar Brazilië gaan ofzo
Niek: Goed Brazilië (doet imitatie Portugees)
Nas: doe niet zo stom je maakt Jose belachelijk
Niek: Afrika dan, Jasmin kom we gaan naar Afrika (doet afrikanen geluiden)
Nas: dat is zielig voor Abdel als je zo doet
(Nas gaat weg)
Nas: Sorry hoor Abdel
Niek: Annefe wil jij met me mee op het vliegende tapijt.
Fe: Nee zeg!
Nas: sorry voor niek, erg stom van hem.
Maar ik heb het voor je opgenomen.
Abdel wil jij mijn hartsvriendin worden?
jij vindt mij mooi ok?
Ik steun jou en jij vindt mij mooi ok?
Jij vind mij de mooiste van het land, dat is zo met hartsvriendinnen.
Zeg maar Nastaran heeft prachtige amandelkleurige ogen en ook de mooiste neus.
Ze is de mooiste en de slimste van het hele land.
Je moet naar mij kijken Abdel.
Kijk dan. Je moet tegen mij opkijken.
Ik heb jou gesteund dus nu moet je mij helpen.
Abdel ga praten nou, doe niet zo zielig.
We zijn toch vriendinnen?
Praat nou ns sukkel. Abdel kom nou, wat is er nou?
Niek: Hij is een beetje moe
Ok dan ga ik in jou bootje staan.
Dan kom ik even naast jou ademen.
Hier mag ik staan, vrij land, ja de lucht is vrij.
( nas maakt bootje kapot)
Bootje zinkt, help Nas, help me nou.
Nee sorry nu is te laat, dag Abdel.
Abdel doe nou iets.
(Fe komt op en doet nek en wangen)
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Kijk naar mij.
Nou zeg, dat kan ik ook hoor, niks aan.
Man jij bent mijn tijd niet waard.
Nou succes met je leven get a live!
Opschepper (af)
Achterop: Abdel we bellen ok, ik hou ook van jou, ga je missen, 1000 kussen, we houden
van elkaar, matties voor het leven etc.
15. Niek toont speer en bloed aan Fe, Fe gaat weg
16. Niek roept om zn vader
Papa kom terug, we hebben je nodig.
We zullen stil zijn en mama helpen en alles netjes maken.
Papa kom terug naar huis.
Toen je weg ging sloeg je de deur kapot maar dat is niet erg.
Mama heeft het opgeruimd en wij hebben geholpen.
En we hebben tegen de buurvrouw gezegd dat het een ongelukje was.
Papa we vinden het niet erg.
En we kunnen niet zonder vader.
Papa kom terug. Ik verveel me nu al.
Ik wil wel bier of whisky voor je kopen echt waar.
En mama heeft lekkere driehoekjes erbij gekocht.
En je hoeft niks te doen alleen terugkomen.
(Abdel wil Niek troosten)
He man,doe normaal
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17. Abdel slaat zichzelf
18. Jose en Abdel doen valduet
Niek kleit een vrouw
19.Mijn ouders begrijpen mij totaal niet.
Ze zeggen jij bent mooi en dat is niet waar.
En ze zeggen je bent heel erg bijzonder en dat is niet waar.
Ik heb bijvoorbeeld bokkenpoten, kijk maar.
Nas: ja dat is wel waar ja.
Nas: Maar ik heb een huilende buik kijk maar: (doet buikdans)
Fe: Maar dat is mooi.
Nas: wil je mijn buik ruilen voor jouw neus?
Fe: nou zo erg is het nou ook weer niet.
Nas: ok, ik ben weg.
Fe: En mijn ouders vinden dat ik ontzettend creatief ben en dat is niet waar
Ze vinden dat ik altijd grappig ben en dat is niet waar
Ze denken dat ik zorgzaam ben en dat is niet waar, ik wil alleen maar dat alle mensen mij
aardig vinden
Ze vinden dat ik mooi kan zingen en dat is echt alleen maar soms waar
Ze denken dat ik heel populair ben in de klas en dat is niet waar, ik ben nummer 3
Ze zeggen: ach die borsten komen nog wel en dat is niet waar, ik heb ze nog steeds niet
Ze vinden mijn naam uitzonderlijk geweldig anne fe
Maar ik heet veel liever Marieke of Julia
Ze zeggen: ach ja jij red je wel, en dat is niet waar
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En ze zeggen altijd: je bent goed zoals je bent EN DAT IS HELEMAAL NIET WAAR
20. Anne Fe huilt als gotic (verschijning dikke jongen)
21. Jose
als ik de kortste weg naar huis neem
dan kom ik altijd later aan
er loert gevaar op iedere hoek
er kan altijd iemand staan
je komt niet heel ver vooruit
met je schoenen vol lood
en met een steen op je maag
ook al hou je je groot
Er is een leger op de been
En misschien een hinderlaag
En ze zijn altijd met veel
En o wat pesten ze graag
waarom dumpt iedereen zijn rotzooi in mijn grote bange hart
het ligt er vol met gif en allerlei zwartgalligs
al het moois dat ik er al m’n leven lang bewaar
ligt er gebroken en besmeurd en in de groei geknakt
waarom stort iedereen zijn rotzooi in mijn grote bange hart
ik raak bedolven onder allerlei zwartgalligs
al het moois dat ik (er) al m’n leven lang bewaar
ligt gebroken en besmeurd en door elkaar gekwakt
Mijn allergrootste wens is een familie waar we gezellig eten met een bord op schoot voor
de televisie.
En mn tweede wens zou zijn: echte voetbalschoenen en niet van die vage sneakers/
kicks.
En mn derde wens is dat ik geheime krachten heb waarmee ik niet alleen kan zweven
maar er ook gewoon heel erg toe kan doen.
Goed dan komt er nu regen.
En dan donder en bliksem.
Ik ben alleen. Fe kan je me helpen?
Fe: sorry dat zit er even niet in nu.
Kan iemand mij helpen, hallo?
22.Niek komt op als fee
Jose: oh ben jij het, ik had iemand anders verwacht
Niek: sorry, maar ik kan je wel helpen, echt waar, je mag drie wensen doen
Jose: ik wil liever een mooie fee.
Niek: dan heb je nu nog maar 2 wensen
Maar ik vind t niet bepaald aardig dat je hier nu over begint,
want t is echt een issue voor me, mn uiterlijk en
Ik werk hard aan mezelf dus, ik doe bijvoorbeeld een kanjercursus
Jose: kan je misschien je kop houden?
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Niek dan heb je nu nog 1 wens
Maar je hoeft volslanke feeën niet te discrimineren
Zo van: ik word gediscrimineerd dan die fee ook maar
Daar wordt de wereld niet beter van jose
Jose: mag ik je vragen te vertrekken niek
Niek: dat was je laatste wens, sukkel
23. Jose wil Abdel naar zich toe trekken en aanraken
Hij is zelf n sukkel, 1. oh sorry, 2. is er iets? 3. Au je doet me pijn,4. Wat is er nou? 5. Kom
op nou 6. He abdel wij zijn toch vrienden? 7. Oh sorry 8. he man niet wijzen, 9. Dan ga ik
dat dus ook doen 10. Auw mn adamsappel 11. Waarom doe je dat? 12. Je doet me pijn
man 13. sorry zo bedoelde ik het niet 14. He man ik wil gewoon vriendschap meer niet,
geef me n hand 15. He ik sta hier ja! 16. Stop zelf! 17. Ga zelf uit mn buurt 18. Ophokken
man. 19. Wat nou met je stop, stop zelf
24. Dagboek nas 2
Beste Fe,
Ik weet niet of ik nog wel bevriend met jou wil zijn.
Want ik vind jou zo bazig, arrogant en dom.
En je moet echt niet denken dat je mooi bent ofzo.
Je bent zelfs aan de dikke kant.
En dat van die bokkenpoten is best wel erg.
Trouwens jose zegt dat hij mijn neus heel erg mooi vind
En ik denk dat dat klopt
Je niet meer vriendin Nastaran
25. Verkering
Niek: he nas jose wil met jou verkering
Nas: laat hij zelf maar komen
Fe: jij hebt al verkering
Nas: nou en ssstttt
Niek: hij wil daar afspreken
Nas: kan hij dat zelf niet vragen?
Niek: nee
Nas: dan niet
Niek: hij wil naar je kijken?
Nas: doe maar met haar
Niek: hij wil ook wel met die lange
Fe: ik heb al verkering
Nas: ze heet Anne Fe hoor
Niek: dan met allebei
Nas: maar hij moet eerst
Niek: is goed, achter t muurtje
Nas: tegen fe ga jij maar eerst, ik kom zo
Zij gaat eerst, ga dan fe!!!!
( fe gaat)
( nas gaat lachen)
Oh fe wat heb je gedaan!
Jij bent n slet zeg
Jij bent makkelijk
26.. Anne Fe wordt in elkaar geslagen, verhaal fiets
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Ik ben negen en half.
Het is kwart over 3, het schoolplein is leeg.
Ik loop naar mn fiets, haal m van het slot.
En loop naar de uitgang.
( rent weg)
Dan staan daar ineens de tweeling
Ze laten me er niet door.
En dan trappen ze mn fiets helemaal in elkaar.
daarna rennen ze lachend weg.
Jose: je bent een prinses
Nas: ik ga ook doei
Ik blijf alleen achter op het plein
27. Niek schiet met pijl en boog op appel
28.. Fe rent rond
29. Fe komt op met sneeuwwitje abdel
30. Nas: hij vindt mij leuk, hij vindt mij niet leuk, hij vindt mij leuk
( nas huilt met snippers papier)
HAPPY END
29.Een hond die een prins wordt
(Jose heeft een pruik blaft)
Nas he een hondje, kssst, ksst
Ah nee jose niet doen ik hou niet van honden
Niet aanraken
Jose jammert
Nas gaat m aaien
Er komt n prins te voorschijn
30. finale
Jose I can show you the world
Nas wat?
Jose ik kan je de wereld laten zien
Jose Kom ns kijken
Nas Hoezo?
Jose Vertrouw je me niet.
Nas Misschien
Ze kijken en zingen af en toe
Jose (als abdel wakker is gekust) Kom mee aboe, kijk daar het paradijs
Niek: Kijk jongens ik heb een toverboon, een echte
Ik stop hem in de grond, kijk
En er groeit meteen een boom uit, een gigantische boom, in onze eigen zandbak
Met eindeloos veel appels er aan, en ook peren, prachtig
Fe: onze wereld is mooi, spannend, schitterend stralend
Jose: kijk een vliegend paard en een eenhoorn
Niek: En er komen vogels naar de boom toe, en apen
Abdel aboe je bent een prins geweldig
( abdel doet in apendans)
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En daar Iraan, jasmin prachtig
(nas groet familie en vrienden)
Jose: Kijk een zwaan, nee twee zwanen, een witte en een zwarte
Niek: En daar een heerlijk gebraden kippetje
En vliegende pannenkoeken
Ja ik heb er een
Fe: vlieg met me mee,
Tis of ik door de ruimte glij.
Wij staan nu samen in, een nieuw begin.
Jose:En daar Rotterdam, de Thaj mahal en de piramides
Abdel: mama! Kijk we vliegen
En daar de rijstebrijberg
En daar papa, hier ben ik, je kind
en kijk daar het vredespaleis met duiven en bakvissen
En het is allemaal echt
Fantastisch!
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