MOEDER IN DE WOLKEN

een muziektheaterstuk voor kinderen vanaf 8 jaar
tekst: Heleen verburg
muziek:Alan Evans

geschreven in opdracht van
de Coöperatieve Theatervereniging Mevrouw Smit u.a.
1987

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

4

Bij het lezen van deze tekst is het belangrijk iets over het
ontstaan van "Moeder in de Wolken" te weten.
Daarom hier een korte beschrijving:
Het maakproces voltrok zich in vergelijking met de "normale"
gang van zaken in een omgekeerde volgorde. Eerst werd aan Alan
Evans de opdracht gegeven drie kwartier muziek te komponeren.
Naar aan leiding van die muziek ontwierp Joep Bertrams het
decor, en pas daarna werd de tekst geschreven. Op deze manier
ontstonden de scenes uit de kompositie.
Ondanks of juist dankzij de eigenzinnigheid van de makers en
door de regie van Mathieu Güthschmidt, grepen de verschillende
disciplines op een bijzondere wijze in elkaar.

Première: 21 december 1987 in De Brakke Grond te Amsterdam.
spelers (en initiatiefnemers van het geheel):
Jan Elbertse - Guichel
Bruun Kuijt - Kruk
regie:
Mathieu Güthschmidt
muziek:
Alan Evans
dekor:
Joep Bertrams
tekst:
Heleen Verburg
kostuums: Zonnevylle & Landsaat
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De muziek van Alan Evans, die bij deze tekst hoort, dient bij
opvoering te worden gebruikt.

Alle rechten voorbehouden.
De rechten voor opvoering van dit stuk zijn te verkrijgen bij:
Verlag der Autoren GmbH & Co KG
Schleusenstrasse 15
60327 FRANKFURT AM MAIN
DUITSLAND
Tel.: 00.49.69.238574.20
Fax: 00.49.69.277644
e-mail: theater@verlag-der-autoren.de
www.verlag-der-autoren.de

voor amateurtheater in Nederland en België:
IBVA
Postbus 363
1800 AJ ALKMAAR
Tel.: 072-5112135
Fax: 072-5156437
e-mail: info@ibva.nl
www.ibva.nl
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PERSONEN:
Kruk en Guichel
Twee kalende oude mannen van ongeveer 70 jaar

NOTA BENE:
Hoewel het dekor zeer bepalend was voor de
inhoud van het stuk, is daar, behalve in de regieaanwijzingen, weinig letterlijk van terug te vinden in de
tekst. Het is echter belangrijk te weten dat Guichel zich
voor het grootste gedeelte van de tijd in een soort
rijdende toren bevond, van waaruit hij naar buiten kon
kijken. Dit praktische obstakel tussen Kruk en Guichel
gaf automatisch een extra dimensie aan de tekst.
Aangezien dit gegeven bij de schrijfster vooraf bekend
was, dient ook de lezer dit van te voren te weten.
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SCENE 1: GEEN MUZIEK

HET TONEEL IS DONKER EN STIL.
DE TWEE STEMMEN KOMEN VERSTERKT OVER DE BOXEN.

Kruk:

Guichel?
Guichel liefje, ben je wakker?

Guichel:

Mmmmmmmm?

Kruk:

Guichel lieverd we moeten eruit.
De dag staat voor de deur.

Guichel:

Hoe laat is het?
We blijven nog even liggen.
Lekker. Hè Kruk?

Kruk:

Wat?
Woeps

GEGIECHEL
Niet doen. Blijf van me af. NIET DOEN!
Guichel:

Zachtjes.

Kruk:

Welke dag is het vandaag?

Guichel:

De jouwe

Kruk:

Of de mijne?

Guichel:

De jouwe.

Kruk:

Alweer?

Guichel:

We zitten hier

Kruk:

Al heel lang
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Guichel:

Al bijna zeventig jaar.

Kruk:

En we kunnen wel weg.

Guichel:

Maar we durven niet.

Kruk:

We durven wel, maar we willen niet.

Guichel:

Nee, we durven niet.

Kruk:

Ik wil niet, maar ik durf wel.

Guichel:

Ik wil wel durven.

Kruk:

We kunnen niet.

Guichel:

Dus we blijven.

Kruk:

We blijven

Guichel:

Met zijn tweetjes.

Kruk:

Drietjes.

Guichel:

Tweetjes.

Kruk:

Drietjes. Mama hoort er ook bij.

Guichel:

Kruk, mama is dood.

Kruk:

Dat zeg jij.

Guichel:

Ze is al vijftig jaar dood Kruk.

SCENE 2: OUVERTURE

DE MUZIEK WORDT METEEN NA DE VORIGE ZIN INGEZET.
DE VOLGENDE TEKSTEN WORDEN OP DE MUZIEK GESPROKEN.
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Kruk:

Mijn moeder is een wolk
Mijn vader was de zee
En wat zijn wij?

PAUZE
Mijn moeder is een wolk
Mijn vader was de zee
En wat zijn wij?
PAUZE
Mijn moeder is een wolk
Mijn vader was de zee
En wat zijn wij?
Wij zijn broers
PAUZE
Guichel:

Broers?
En verder?

PAUZE
Kruk:

Gelukkig.
We zijn gelukkige broers.

CLIMAX MUZIEK

SCENE 3: PIANO BRIDGE

DE VOLGENDE TEKSTEN WORDEN OP DE MUZIEK GESPROKEN.

Guichel:

Dat wordt weer een lange dag Kruk.
Een hele lange dag.
Jouw dag, jouw schuld, Kruk.

Kruk:

Ja.

Guichel:

Gelukkige broers.
Dat redden we nooit vandaag.
Niet met zijn tweeën.
Verzin iets leuks.

Kruk:

Ja.
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EINDE PIANOBRIDGE
Guichel:

Waar ga je naar toe?
Kruk, liefje, waar ga je naar toe?

Kruk:

Het wordt de gelukkigste dag van ons leven.

Guichel:

Kruk, wat ga je doen?

Kruk:

Mama opgraven.

SCENE 4: WALTZ

DE MUZIEK WORDT METEEN NA DE VORIGE ZIN INGEZET.
DE VOLGENDE TEKSTEN WORDEN OP DE MUZIEK GESPROKEN.
Guichel:

De gelukkigste dag van ons leven?
Ha.
Mama is nooit gelukkig geweest.
Ze had niks.

Kruk:

Ze heeft ons nu.

Guichel:

Papa. Toen ze met hem trouwde vielen haar armen
eraf.
Kon ze alleen nog maar brood smeren met haar
tenen.
Mama liep altijd in de boter te soppen.

Kruk:

En toen? En toen?

Guichel:

En toen kreeg ze ons.
Maar toen had ze al geen benen meer.

Kruk:

Daar konden wij niets aan doen.

Guichel:

Ze had nog benen totdat papa naar Duitsland
vertrok.

Kruk:

Mooie benen.
We hebben ze nog.
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Guichel:

En toen we net konden lopen, wilde mama hierheen.
Haar armen en benen moesten mee.

Kruk:

In een plastic zakje.

Guichel:

Kruk droeg mama.
En ik de rest.

Kruk:

Ze wil vandaag daar staan.

Guichel:

Waar?

Kruk:

Daar.

Guichel:

Ja maar Kruk, daar staat ze midden in de wind.
Dan bevriest ze.

Kruk:

Onzin. Zij niet.
Het waait trouwens helemaal niet.

Guichel:

Welles

Kruk:

Nietes

Guichel:

Welles

Kruk:

Nietes nietes en spreek me niet tegen.
Het is mijn dag. Ga door.

EERSTE MAAL MELODIE WALTZ
DE VOLGENDE TEKST EVENTUEEL HERHALEN TOT DE MELODIE VOOR DE
TWEEDE KEER INZET.
Guichel:

Nee, mama is nooit gelukkig geweest.
Geen armen, geen benen.
Ze had niks.

Kruk:

Ze heeft ons nu.

Guichel:

Maar daar konden wij niks aan doen.
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Kruk:

Het is niet onze schuld.

TWEEDE MAAL MELODIE WALTZ.
DE VOLGENDE TEKSTEN WORDEN GEZONGEN OP DE MELODIE.
Guichel:

Moe moe moedeloos moeder
Tot het einde toe
Ma, ach machteloos moeder
Tot de laatste dag
Eens moe, altijd maar moeder
Tot het einde toe

GESPROKEN OP HET CODA VAN DE MUZIEK
Kruk:

Wat is ze lief hè.
Ik zei, wat is ze lief hè.

Guichel:

Ja.

SCENE 5: GEEN MUZIEK

DOOR HET EINDE VAN DE WALTZ BEGINT GUICHEL AL MONOTOON MET
"INSTEKEN, OMSLAAN" ETC.
DE MUZIEK STERFT WEG EN DE TEKST BLIJFT OVER.
Guichel:

Insteken, omslaan, doorhalen,
Insteken, omslaan, doorhalen,
Insteken ,omslaan, doorhalen,
Insteken, omslaan, doorhalen,
Kruk, schieten, daar zijn ze.
Schieten Kruk.

Kruk:

Waar?

Guichel:

Schieten zeg ik.

Kruk:

Waar dan?

Guichel:

Overal. Ze eten me op. Snel.

af
af
af
af

laten
laten
laten
laten

glijden
glijden
glijden
glijden
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Schiet dan kaffer, schiet dan.
Kruk:

Ik zie ze niet.

Guichel:

Rotbeesten. Iek iek iek iek
Weg WEG! Schiet dan!

Kruk:

Pang.

Guichel:

Goed zo.

Kruk:

Wat?

Guichel:

Je doet het nog. Ze komen steeds vaker, die
rotvogels. Meestal kan ik ze van hieruit al in
de verte zien aankomen. Maar soms komen ze van
achteren. Ze pikken erst je haren uit. En daarna vreten ze je helemaal op. In 3 seconden.
Gisteren kwamen ze niet, en eergisteren ook
niet, maar ze zitten in de lucht, en ze komen
altijd als je het niet verwacht.
Gelukkig heb ik Kruk. Hè Kruk.

Kruk:

Mama begint steeds meer op een geranium te
lijken, vind je ook niet.

Guichel:

Ja, ze is een beetje stil.
Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden.

Kruk:

Ze is gelukkig.

Guichel:

Ze heeft kinderen. Ze heeft ons.

Kruk:

Kinderen?

Guichel:

Kruk, schieten, daar zijn ze.

Kruk:

Pang.
Wil jij kinderen?

Guichel:

Nee hoor, ik niet.
Jij?
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Kruk:

Nee hoor, ik ook niet.

Guichel:

Kinderen, het zijn net huisdieren.

Kruk:

Geef mij maar een goudvis.

Guichel:

Kinderen horen eigenlijk in een kooitje.

Kruk:

Met een doek erover.
En een keer per dag brokjes.

GEGIECHEL
Kruk:

Kinderen zeiken

Guichel:

Kwijlen

Kruk:

Janken

Guichel:

Gillen

Kruk:

Krijsen

Guichel:

Kotsen

Kruk:

Kinderen, ze moesten ze verbieden.
Of afschieten.

Guichel:

Of opsteken, afslaan, doorhalen, uit laten
glijden. Inschepen, stukslaan, inblikken, droog
laten staan. Afstropen, doorslaan, opstijven,
in laten dikken. Doodslaan, uitbenen, omspitten, uit laten lekken.

Kruk:

Tuig, varkens.

Guichel:

Verwende krengen.

Kruk:

Etterbakken.

Guichel:

Aandacht, altijd aandacht.
Klerekinderen. Kruk, schieten, daar zijn ze.
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Kruk:

Pang!

Guichel:

Gelukkig kunnen wij hier met zijn tweetjes geen
kinderen krijgen.

Kruk:

Nee.

Guichel:

Nee nooit.

Kruk:

Ook niet per ongeluk.

Guichel:

Zelfs al zouden we het willen, dan kan het
niet.

Kruk:

Heerlijk.
Wij hebben mama.
Zonder mama gaat het niet.

Guichel:

Met mama ook niet.
Kruk, mama is dood.

Kruk:

Nietes

Guichel:

Welles

Kruk:

Nietes

Guichel:

Welles

Kruk:

Nietes

Guichel:

Welles

Kruk:

Nietes nietes en spreek me niet tegen.
Het is mijn dag.

SCENE 6: MINIMAL

NA DE VORIGE ZIN WORDT DE MUZIEK INGEZET. EERST EEN RUIME
PAUZE WAARIN DE MUZIEK STEEDS LUIDER WORDT.
DE TEKST WORDT OVER DE MUZIEK GESPROKEN. DE THEMA-AANDUIDINGEN
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GEVEN ONGEVEER HET TEMPO VAN DE SCENE AAN.
INZET EERSTE THEMA
PAUZE

Guichel:

Kruk, ik ben bang.
Kruk, luister eens.

Kruk:

Hoe lang zitten we hier nu al?

Guichel:

Kruk, straks komen de vogels.
Ik voel het.

Kruk:

Ik ben minstens 70 vandaag, maar ik voel me
ongeveer 13 jaar jonger, dus dat is 70 min 13,
70 min 13, 70 min 13. Of eigenlijk voel ik me
10 jaar jonger. Dat is 70 min 10, dat is....

Guichel:

60. Kruk, de vogels.

Kruk:

Van tellen worden we te oud.

Guichel:

Ze vermoorden ons.

Kruk:

Jou.

INZET TWEEDE THEMA
Guichel:

Kruk, laten we wegaan.

Kruk:

Weggaan? En mama dan?

Guichel:

Mama is dood.
Laten we weggaan.

Kruk:

Je durft niet eens naar beneden.

Guichel:

We hebben elkaar toch.
Jij kunt schieten en ik kan breien.
Meer hebben we niet nodig.
Laten we weggaan.
We moeten verder.
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Kruk:

We kunnen niet eens voor half geld met de
trein. Laten we wat gaan doen.

Guichel:

Laten we weggaan.
We moeten verder.

Kruk:

We zijn wel oud, maar niet gek.
Laten we iets gaan doen.

Guichel:

Wat is het saai hè.

Kruk:

Weet jij nog wat?

Guichel:

Kruk, we moeten weg.

Kruk:

Laten we iets gaan doen.

Guichel:

Wat is het saai hè.

Kruk:

Weet jij nog wat?

Guichel:

Wat is het saai hè.

Kruk:

Laten we iets gaan doen.

Guichel:

Weet jij nog wat?

Kruk:

Laten we iets gaan doen.

Guichel:

Weet jij nog wat?

Kruk:

Laten we iets gaan doen.

Guichel:

Weet jij nog wat?

Kruk:

Wat?

Guichel:

We moeten weg.

Kruk:

Wat?

Guichel:

We moeten weg.
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Kruk:

Wat?

Guichel:

Wat saai hè.

Kruk:

Wat.

Guichel:

Saai hè.

Kruk:

Wat.

Guichel:

Saai.

PAUZE
INZET DERDE THEMA TOT EN MET ACHTSTE THEMA.
(IN DE OORSPRONKELIJKE UITVOERING VAN HET STUK IS DE HELE
MONOLOOG VAN KRUK VERVALLEN EN VERVANGEN DOOR EEN BEELDENDE
SCENE WAARIN KRUK ZIJN BROER TE ETEN GEEFT IN ZIJN TOREN.)
Kruk:

We zitten met zijn vijftigen in de bus.
Gezellig. Voor ons zit een veel te vette dame
te zoenen met een enorme pingpongbal. Ploeng
ploeng ploeng ploeng. Achter ons, twee buurvrouwen. Nou, en toen zei ie, weertje hè. En ik
zeg weertje? Ja, de koeien staan al in bloei.
Nou, zei ik, ik heb het koud. Weet je wat ik
krijg als ik kou vat? Hoe zit mijn haar trouwens? Leuk? Echt? Dus ik zeg, nou weet je wat
ik krijg?
Daarachter een meneer met een bolhoed en een
vreselijk antieke koekoeksklok op schoot. Naast
ons een jongentje dat gaat logeren bij zijn
tante. Hij heeft twintig witte muizen bij zich.
Drie haltes verder zijn het er al dertig. Piep
piep piep piep. Gezellig hè.
De buschauffeur houdt van goede rock 'n roll.
Lekker hard. One two three o'clock, four
o'clock rock. De zeven nonnen schuin voor ons
niet. Wees gegroet Maria vol van genade de Heer
is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw
schoot. Kees zit voorin. Hij heeft een dikke
bril, zweetvoeten en nieuwe zwemvliezen. Rechts
voorin zit Madonna met haar band. De piano en
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het drumstel in het bagagrek. In het gangpad
staan twee neushoorns en een giraffe. De giraffe met zijn nek uit de nooduitgang. En helemaal
achterin een kluit Ajax-supporters. Olé olé.
Alles gaat goede totdat Kees, de jongen met de
dikke bril en de zweetvoeten die vlak achter de
chauffeur zit, zijn schoenen uittrekt, om zijn
nieuwe zwemvliezen te proberen. De chauffeur
grijpt verschrikt naar zijn neus en valt flauw.
En de bus die net naar de top van de berg was
gezwoegd, dendert naar beneden. One two three
o'clock, four o'clock rock. Heng Heng jippie!!
De vette dame slikt van schrik haar pingpongbal
in en begint door de bus te stuiteren. Ploeng
ploeng ploeng ploeng. Gooit de doos met witte
muizen om. Piep piep piep piep. AAAAAAAAA. De
twee buurvrouwen werpen zich lijkbleek op de
meneer met de vreselijk antieke koekoeksklok,
die kapot valt op de nonnen. Koekoekoekoekoekoekoekoek. Weest gegroet Maria vol van genade
de Heer is met u. Piep piep piep piep piep.
Gezellig hè.
En harder en harder gaat het naar beneden. Door
de bossen, over de spoorbaan, onder de lage
tunnel door. Aaaiiiii, de giraffe. De Ajaxsupporters, ole ole. Kees die zijn bril kwijt
is, brult tegen de neushoorn dat ie opzij moet
gaan. Dat doet ie, en hij plet 10 witten muizen
in één klap. Het jongentje huilen. Wehhhhh
wehhhhhhh wehhhhh. Piep piep piep piep. Wees
gegroet Maria vol van genade de Heer is met u.
Koekoekoekoekoekoekoek. Ole ole. Dus ik zeg,
weet je wat ik dan krijg? Longontsteking, tubercolose, kanker, schurft, aids, malaria. De
andere neushoorn is inmiddels op Madonna gaan
zitten. Helemaal plat. De politie erachteraan.
Pè pu pè pu pè pu. De ambulance er achteraan.
Pè pu pè pu pè pu. Piep piep piep piep. Koekoekoekoekoekoekoekoek. Wees gegroet Maria vol van
genade de Heer is met u. Wehhhhh wehhhhhh wehhhhh. Ploeng ploeng ploeng ploeng. Ole ole.
Gezellig hè. En harder en harder gaat het naar
beneden. En daar komt de bocht. Zullen we het
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halen. Ja nee ja nee ja nee. Nee. Jammer. Over
de afgrond en met een enorme plons belanden we
in de snelstromende rivier. En voort gaat de
reis. De piano stort uit het bagagerek op de
neushoornhoorn. De bus loopt langzaam vol kolkend water. De muizen moeten zwemmen. Piep piep
piep piep. De kant van de neushoorns begint te
zinken. Alle nonnen vluchten naar achteren bij
de ajax-supporters op schoot. Ole ole. Wees
gegroet Maria de heer is met u. Kees zwemt
vrolijk rond met zijn nieuwe zwemvliezen. Flap
flap flap flap. De koekoek is bijna onder water. Floefloep floefloep floefloep. Piep piep
piep piep. Dus ik zeg, weet je wat ik doe, ik
ga gewoon. Wehhhhhhh wehhhhhh wehhhhhhh. Daar
komt de waterval. Ja hoor. Ik hoor het. We
zitten al tot ons hoofd onder water maar we
gaan door. Lang leve de lol. Het water gulpt
aan alle kanten de bus in. Wie zou het redden.
Ole ole. Wees gegroet Maria vol van genade de
Heer is met u. Piep piep piep piep. Floefloep
floefloep. Wehhhhh wehhhhhh wehhhhhh. One two
three o'clock four o'clock rock. En de bus
dondert over de rand van de waterval de diepte
in.
Jippieeeee!!!
Guichel:

Nee stop!

PAUZE
INZET NEGENDE THEMA
Guichel:

Weg.
We moeten weg.
We missen iets.
Liefde.

Kruk:

Ik hou van jou (10 maal)

Guichel:

Ik geloof dat ik me maar eens aan jou vast
klamp.
Niet al te heftig hoor.
Gewoon, lekker rustig.
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En dan kijken we naar de dag.
En als we lang genoeg kijken, dan zien we de
dag bewegen.
Jij en ik. Eén grote familie.
Kruk:

Het is mijn dag.

DE MUZIEK STERFT WEG.

SCENE 7: ZONDER MUZIEK

Guichel:

Vanochtend was ik jarig
en wat kreeg ik?
Een meisje.

Kruk:

Wat?

Guichel:

Een meisje.

Kruk:

Een echte vrouw?
Wat voor een?

Guichel:

Ze heet Followmien.
Ze eet de hele dag hagelslag.
En ze kan alles.

Kruk:

Waar is ze? Waar is ze?

Guichel:

Ze is wereldkampioen sjoelen.

Kruk:

Is ze lief?

Guichel:

Ze kan heel lang haar plas ophouden.

Kruk:

Is ze zacht?

Guichel:

Bijna net zolang als wij.

Kruk:

Laat zien. Waar heb je haar verstopt, ouwe
viezerik.
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Guichel:

En ze heeft nog haar.

Kruk:

Waar is ze? Waar is ze?
Guich, we zijn toch broers.
Wat hebben jullie gedaan?

Guichel:

Niks.

Kruk:

Hebben jullie gezoend?

Guichel:

Nee.

Kruk:

Waar? Waar hebben jullie gezoend?

Guichel:

In het donker natuurlijk.
Als ik zoen, zoen ik in het donker.
Dat is, hoe zal ik het zeggen.....

Kruk:

Laat zien. Waar is ze. Ik wil ook.

Guichel:

Donkerder. Ja, het is donkerder.

Kruk:

Waar is ze?

Guichel:

Daar.

Kruk:

Waar?

Guichel:

Oh nee, daar.

Kruk:

Waar?

Guichel:

Of nee, daar.

Kruk:

Laat zien. Geef hier!

Guichel:

Wat?

Kruk:

Followmien.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Geef hier, het is mijn dag.
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We kunnen toch samen doen?
Guichel:

Dat wil ze niet.

Kruk:

Ik wil haar alleen maar even zien.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Eén minuut maar.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Eén seconde.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Moet ik wat voor je doen?
Vogels schieten?

Guichel:

Nee.

Kruk:

Je krijgt je eten boven. Ik zal niet zeuren.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Mama is dood, goed?

Guichel:

Trouw met me.

Kruk:

Wat?

Guichel:

Als je met me trouwt, zeg ik waar ze is.

Kruk:

Maar......en dan?

Guichel:

En dan wil ik een ring door mijn neus.

Kruk:

Ja, en dan zeg je het?

Guichel:

Ja.

Kruk:

Beloofd?
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Guichel:

Ja kaffer, trouw!

Kruk:

Ik trouw.

Guichel:

Met wie?

Kruk:

Met jou.

Guichel:

Waarom?
Omdat ik van je hou.

Kruk:

Omdat ik van je hou.
Zeg op, waar is ze.

Guichel:

Mijn ring.

Kruk:

Zeg op!

Guichel:

Vergeten.

Kruk:

Vergeten!

Guichel:

Ja stom hè, vergeten.

Kruk:

Ze zit in de toren.
Je hebt haar in de toren. Vuilak!
Laat me erin.

Guichel:

Nee.

Kruk:

Laat me erin.

Guichel:

Nee.

Kruk:

FOLLOWMIEN!!!!

Guichel:

Ze houdt niet van schreeuwende mannen, ouwe
zak.

Kruk:

Laat me erin!

Guichel:

Seniele ouwe zak!
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Kruk:

Je zit me tot hier.

Guichel:

Tot waar?

Kruk:

Tot hier.

Guichel:

Tot waar?

Kruk:

Tot hier.

SCENE 8: ROYAL THEME

DE MUZIEK WORDT INGEZET TIJDENS DE DIALOOG EN WORDT LANGZAAM
LUIDER. DE TEKST WORDT STEEDS ZACHTER MAAR RITMISCHER GESPROKEN.
Guichel:

Tot waar?

Kruk:

Tot hier.

Guichel:

Tot waar?

Kruk:

Tot daar.

Guichel:

Tot waar?

Kruk:

Tot daar.

KRUK PROBEERT GUICHEL MET GEWELD DE TOREN UIT TE KRIJGEN, MAAR
HET LUKT NIET. GUICHEL BLIJFT ZITTEN EN KRUK STORT, BUITEN HET
GEZICHTSVELD VAN GUICHEL, TER AARDE. TIJDENS DE VOLGENDE TEKST
KOMT GUICHEL UIT ZICHZELF DE TOREN UIT.
MUZIEK STOPT.
Guichel:

Kruk?
Krukje?
Waar zit je, ouwe gluiperd?
Kruk? Joehoe.
Kruk?
Wij hebben geen vrouwen meer nodig.
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We zijn getrouwd.
Koning Hendrik de Achtste had zes vrouwen.
Zés. Al die panty's Kruk.
Rooie, gele, groene, blauwe, dikke, dunne, met
gaatjes, met naadjes.
En overal de hele dag: ladders.
Nergens aankomen: ladders.
Een vrouw, dat is een panty met een ladder,
meer niet. Mama ook.
We hebben het getroffen met elkaar Kruk.
Leve ons.

SCENE 9: SLAPSTICK

DE MUZIEK ZET AL IN TIJDENS DE VORIGE MONOLOOG EN WORDT LANGZAAM LUIDER. DE TEKST WORDT RITMISCH OP DE MUZIEK GESPROKEN.

Kruk:

Ik ken u ergens van.

Guichel:

Wie. Ik?

Kruk:

Ja u.

Guichel:

Nou, ik dacht het niet.

Kruk:

Weertje wel.

Guichel:

Wat?

Kruk:

Weertje wel vandaag.

Guichel:

Grote goden nou.

Kruk:

Bent u die meneer

Guichel:

met die baard

Kruk:

Ja die baard.

Guichel:

En die vogel op zijn hoofd?
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Kruk:

Nee.

Guichel:

Nee? Geestig.

Kruk:

Heb ik u gezien?

Guichel:

Waar?

Kruk:

Was het leuk?

Guichel:

Ja.

Kruk:

Jammer.

Guichel:

Ja.

Kruk:

Wat?

Guichel:

Jammer.

Kruk:

Ja, ik hoor u wel.
Wanneer komt de bus?

Guichel:

Wie?

Kruk:

De bus.

Guichel:

Ssssssst.

Kruk:

Wat nou ssssssst.

Guichel:

Ssssssssst.

Kruk:

Wat nou ssssssst.

Guichel:

Sssssssst, ze komen.

Kruk:

Wie?

Guichel:

Ze komen.

Kruk:

Wie?
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Guichel:

Te laat.

Kruk:

Help.

Guichel:

Help.

Kruk:

Sodeju.

Guichel:

Sorry hoor, te laat.

Kruk:

Dank u.

Guichel:

Dank u wat.

Kruk:

Dank u wel mevrouw.

Guichel:

Het is uw bips.

Kruk:

Wat? Mijn bips?

Guichel:

Jawel die ken ik.

Kruk:

Ken ik die?

Guichel:

Kan het?

Kruk:

Tja.

Guichel:

Nou.

Kruk:

Ik weet het niet.

Guichel:

Wat?

Kruk:

Ik ken u ergens van.

Guichel:

Wie ik?

Kruk:

Ja u.

Guichel:

Nou, ik dacht het niet.
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ETC. ETC. HERHALEN VANAF HET BEGIN. TOTDAT DE MELODIE INZET.
EERSTE KEER MELODIE. GESPROKEN:
Guichel:

Nee, dan vroeger.

PAUZE
Kruk:

Tja, vroeger.

PAUZE
ZUCHT
Kruk+Guich:

Was u toen net als ik
Zo verschrikkelijk mooi
Nu bent u net als ik
Lelijk als wat
Maar ja, dat geeft niet als je tachtig bent
of
wel?

Kruk+Guich:

Morgen gaat het beter
Morgen wordt te gek

Guichel:

Dan wordt alles anders

Kruk:

Dan wordt alles

Guichel:

Ja toch?

Kruk:

Wat

Guichel:

Wie

Kruk:

Ik

Guichel:

Ja

Kruk:

U

Guichel:

Hoezee voor de kleurenteevee

Kruk:

Nou
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Nee
Guichel:

Na u

Kruk:

Vroe-

Kruk+Guich:

ger ging alles anders
Vroeger was te wow

Kruk:

Vindt u dat nou ook niet

Guichel:

Zei u dat niet zelf

Kruk:

Wat

Guichel:

Dat

Kruk:

Wie

Guichel:

Ik

Kruk:

Ja

Guichel:

U

Kruk:

Hoera voor de piepers met jus
Nou

Guichel:

Nee

Kruk:

Na u

Guichel:

Na u

Kruk:

Na u

Guichel:

Na u

INTERMEZZO
Kruk:

Vroeger was het prachtig

Guichel:

Morgen wordt het mooi
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Kruk:

Vroeger lukte alles

Guichel:

Morgen lukt de rest

Kruk:

Wat

Guichel:

Dat

Kruk:

Al-

Guichel:

leen

Kruk:

niet

Guichel:

nu.

Kruk+Guich:

Hoera voor de piepers met jus
Hoezee voor de kleurenteevee

MUZIEK STOPT
GUICHEL KLIMT ZIJN TOREN WEER IN.

SCENE 10: ZONDER MUZIEK

Kruk:

(rammelt met een bakje met eten)
Guichel, liefje kom dan.
Poelepoelepoele.
Kom dan, kom dan.
Guichel, sodeju!

Guichel:

Ik durf niet, ik durf echt niet.

Kruk:

Broer te koop!
Mooie bange vieze vette broer te koop!

Guichel:

Kruk!

Kruk:

Kop dicht Guichel. Wie biedt?
Roept u maar. Ik begin bij 10 gulden. Wie
biedt? 10 guldentjes maar.
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Guichel:

Kruk, ik wil.....

Kruk:

Kom op kinderen, kijk je pa en ma eens lief
aan. 10 guldentjes maar en je hebt er weer een
lieve opa bij.

Guichel:

Ik ben niet lief!

Kruk:

Niet lief maar wel handig.
Hij kan een heleboel.

Guichel:

O ja? Wat kan ik dan? Wat kan ik nou?

Kruk:

Hij is een uitstekende wekkerradio. Hij wordt
elke ochtend stipt om zeven uur wakker, en je
kunt de avond ervoor zeggen welk liedje je wilt
horen.

Guichel:

Zeven uur, zeven uur. Voor negenen willen die
ettertjes hun bed niet uit. Ha, en wat dan?

Kruk:

Dan moet je tellen. En dat kan hij ook!
Guichel tel.

Guichel:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wel verdomme. Ik
haat jullie. Ik haat jullie.

Kruk:

Negen gulden, wie biedt? Negen guldentjes maar

Guichel:

Kruk, ik wil niet in de aanbieding.

Kruk:

Heb je geen blikopener? Guichel helpt.
Guichel laat je tanden eens zien.

Guichel:

Grrrrrr.

Kruk:

Zoek je een waakhond. Guichel helpt. Hij kent
alle scheldwoorden en hij kan verschrikkelijk
schreeuwen.
Schreeuw eens.

Guichel:

Over mijn lijk, hufter, seniele kwal, klootzak.
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Kruk:

Nou, wie biedt?
Hij stinkt wel een beetje uit zijn mond, maar
daar wen je aan in de loop der jaren. Hè Guichel. Acht gulden!

Guichel:

Ze luisteren niet eens naar je.

Kruk:

Makkelijk in het onderhoud. Eén keer in de week
een blikje Whiskas. Dat slobbert hij dan lekker
op, hè Guichel.

Guichel:

Er luistert nooit iemand naar je. Alleen ik. En
waarom doe ik dat eigenlijk.

Kruk:

Hij wordt geleverd in een handige plastic
draagtas want zelf durft hij geen stap te verzetten, hè Guichel.
Guicheltje durft niks. Als Guicheltje niet zo
scheiterig was, waren we al honderd keer gelukkig geweest.

Guichel:

Wat doe je?

Kruk:

Ik ga.

Guichel:

Wat?

Kruk:

Ik ga!

Guichel:

En mama dan?

Kruk:

Mama is dood, kaffer.

Guichel:

Nietes

Kruk:

Welles

Guichel:

Nietes

Kruk:

Welles welles en spreek me niet tegen.
Het is mijn dag. Ik ga.
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Guichel:

En ik dan?
Zal ik wat voor je doen?
Zal ik je helpen afwassen?

Kruk:

Dat kun je toch niet.

Guichel:

O nee, o nee, heb je mij weleens zien likken?

MUZIEK VOLGENDE SCENE ZET IN.
EERSTE MAAL BLUES-SCHEMA.
Kruk:

Een afwasmachine! Eén theelepeltje Dreft in
zijn mond en jullie hoeven nooit meer af te
wassen. Zeven vijftig, neem maar mee.

SCENE 11: SLOW BLUES

DE MUZIEK WORDT LANGZAAM LUIDER. DE TEKST WORDT OVER DE MUZIEK
GESPROKEN.
TIJDENS DEZE SCENE KOMT GUICHEL WEER UIT DE TOREN.

Guichel:

Kom maar jongens. Kom maar.
Eet me maar op. Het heeft toch geen zin.
(maakt lokgeluiden)
Eerst schijten ze je helemaal onder.
De vogels.
En dan pikken ze alle haren uit je hoofd.
Kom maar.

TWEEDE MAAL BLUES-SCHEMA
Daar maken ze nestjes van. Ook van de haartjes
op je armen. Ik heb weleens een nestje op
mijn hoofd gehad. Met vijf jonge merels
erin. En de moedermerel voerde ze de hele
dag. Af en toe kreeg ik ook een worm. In
mijn neus. Kom dan. Lekker eten.
Die haalde Kruk er dan weer uit, en dan aten we
's avonds gebakken worm met pindasaus.
Waar blijven jullie nou. Kom dan.
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Ze komen zo.
En daarna pikken ze gaatjes in je schedel, of
ze pikken je ogen uit, of je nagels, of ze
beginnen aan je tenen, en daarna trekken ze je
hele vel kapot. Met zijn vijftigen tegelijk.
Kom dan. Kom dan.
DERDE MAAL BLUES-SCHEMA
Ze lusten me niet meer. Zelfs de vogels hoeven
me niet meer.
Mama? Ze hoeven me niet, mama.
Het is allemaal jouw schuld.
Guichel, mama is dood.
Nietes
Welles
Nietes
Welles
Nietes nietes en spreek me niet tegen.
Het.....
Ze zijn me vergeten.
Allemaal.
DE VOLGENDE TEKSTEN WORDEN GEZONGEN
TIJDENS HET LIED KEERT KRUK TERUG NAAR ZIJN BROER
VIERDE MAAL BLUES-SCHEMA
Guichel:

Vergeten
Bedonderd
Ik alleen
Bedorven
Tot op het bot
Ik schimmel
Ik verrot

VIJFDE KEER BLUES-SCHEMA
DE TEKST WORDT BEURTELINGS DOOR GUICHEL GEZONGEN EN DOOR KRUK
GESPROKEN
Guichel:

Geen haren
Geen tanden
Ik alleen
Geen kloten

Kruk:

Geen
Geen
Geen
Geen

kachel
koelkast
koffie
weekend

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

36

Geen echte vent
Versleten
En dement

Niks op t.v.
Geen sloffen
Geen w.c.

ZESDE MAAL BLUES-SCHEMA
GESPROKEN OVER DE MUZIEK:
Kruk:

Je ruikt naar knoflook.

Guichel:

Weet ik. Altijd als ik bang ben, begin ik naar
knoflook te stinken.

Kruk:

Ik haat knoflook.

Guichel:

Wil je dat ik ergens anders ga staan?

Kruk:

Er zijn mensen die elke dag een hele bol rauwe
knoflook eten. Of een.....

Guichel:

Als je er echt niet meer tegen kunt, moet je
het zeggen hoor. Of anders gooi je een doek
over mijn hoofd. Dan ben ik er gewoon niet.

Kruk:

Je bent er wel, want je bestaat en daarmee uit.

Guichel:

Ja, ik stink, dus ik besta.

Kruk:

Je stonk al bij je geboorte, weet je nog?

Guichel:

Ja.

Kruk:

Dat is het mooie van sommige dingen.
Dat ze nooit ophouden.

ZEVENDE KEER BLUES-SCHEMA
GEZONGEN:
Kruk+Guich:

Geen kerel
Geen kaffer
Ik alleen
Geen wijven
Geen ouwe hoer
Geen moeder
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En geen broer
GESPROKEN: (BIJ VOORKEUR TUSSEN TWEE GEZONGEN TEKSTEN VAN HET
VORIGE COUPLET. ANDERS DAARNA.)
Kruk:

Niet huilen hoor.
Doe ik ook niet.

Guichel:

Ik kijk wel uit.
Ik huilen.
Laat me niet lachen.
Heb jij weleens gehuild?

Kruk:

Ja.

Guichel:

Was het leuk?

ACHTSTE KEER BLUES-SCHEMA
ZE BARSTEN IN HUILEN UIT.
EINDE MUZIEK.

SCENE 12: ZONDER MUZIEK

Guichel:

En nu?

Kruk:

Nu zijn we gelukkig.

PAUZE
Guichel:

Wat moeten we dan doen?

Kruk:

Vasthouden en niet meer loslaten.

PAUZE
Guichel:

Hoe lang nog?

Kruk:

Tot het over is.

Guichel:

Het gaat niet over.
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PAUZE
Guichel:

Volgens mij zijn we dood en hebben we het niet
eens gemerkt.

Kruk:

Help.

Guichel:

Help.

Kruk:

Ben jij nog gelukkig?

Guichel:

Ja.

Kruk:

En nu?

Guichel:

Ja.
En jij?

Kruk:

Ja.

Guichel:

En nu?

Kruk:

En nu?

Guichel:

En nu?

Kruk:

Ja.

Guichel:

Is het gelukt vandaag.

Kruk:

Ik denk het.

Guichel:

Dus we kunnen weg.

Kruk:

We kunnen weg.

Guichel:

En mama?

Kruk:

Begraven maar weer.

Guichel:

Begraven?

Kruk:

Ze is dood, Guichel.
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Guichel:

Ja, mama is dood.

SCENE 13: FINALE

DE MUZIEK ZET IN NA DE VORIGE ZIN.
GEZONGEN:
Kruk+Guich:

Eindelijk is het uit met zeuren
Zeg dat wel, 't was een hel
Eindelijk gaat er iets gebeuren
Als het moet, komt het goed
Voor de allereerste keer
Laten we even de moed niet zakken
Ons krijg je niet klein.
Zullen we echt onze koffers pakken
Wat zal moeder in de wolken zijn.
Nooit meer ruzie, nooit meer moe.
Morgen lacht ons vrolijk toe.
Hoe eerder, hoe beter.
De hele wereld kan verrekken
Wij vertrekken
Vanaf vandaag niets meer te vrezen
Lang gewacht, nooit gedacht
Dat een besluit zo mooi kan wezen
Compagnons, leve ons
Samen op je oude dag
Bloeien we helemaal op van binnen
Ons krijg je niet klein
Nu gaat het leven echt beginnen
Wat zal moeder in de wolken zijn
Nooit meer ruzie, nooit meer moe
Morgen lacht ons vrolijk toe
Hoe eerder, hoe beter
De hele wereld kan verrekken
Wij vertrekken nu
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SCENE 14: ZONDER MUZIEK

HET TONEEL WORDT DONKER EN STIL
DE TWEE STEMMEN KOMEN VERSTERKT OVER DE BOXEN.
Guichel:

Kruk?

Kruk:

Mmmmmmmm?

Guichel:

Kruk, liefje, we moeten gaan slapen.
De nacht staat voor de deur.

Kruk:

Hoe laat is het?
We blijven nog even op.
Lekker hè, Guichel.

Guichel:

Wat?
Woeps.

GEGIECHEL
Niet doen. Blijf van me af. NIET DOEN!
Kruk:

Zachtjes.

Guichel:

Welke dag is het morgen?

Kruk:

De jouwe

Guichel:

of de mijne

Kruk:

De jouwe.

Guichel:

Alweer?
We zitten hier

Kruk:

ook al heel lang.

Guichel:

Al zeventig jaar.
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Kruk:

En we kunnen wel weg.

Guichel:

Maar we durven niet.

Kruk:

We durven wel,
maar we willen niet.

Guichel:

Nee, we durven niet.

Kruk:

Ik wil niet, maar ik durf wel.

Guichel:

Ik wil wel durven.

Kruk:

We kunnen niet.

Guichel:

Dus we blijven.

Kruk:

We blijven.

EINDE
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