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PERSONAGES

BOOS (jongen)
BLIJ (meisje)
SEKS (jongen)
DICHTER (meisje)
DENKER (jongen)
DANSER (jongen)
EVA (meisje)
VRAAGJE (meisje)
MODERNE JEUGD 1 (3 meisjes die altijd bezig zijn met telefoon, computer etc.)
MODERNE JEUGD 2
MODERNE JEUGD 3
KIND (jongen)
MEESPEELKINDEREN(MSK)
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PROLOOG
BOOS

Ik ga het dus nu gewoon even vertellen zoals het is
Dus niet zoals het niet is
Ik ga ook niet net doen alsof ik niet weet hoe ik me voel
Want ik weet heel goed hoe ik me voel
Alleen je gaat dus ontzettend aan jezelf twijfelen hè
Omdat je altijd maar luistert en luistert maar je hebt niet door dat iedereen maar
doet alsof
Er zijn heel weinig mensen die niet doen alsof
Maar dat heb je dus niet door als je begint
Aan het leven
Ja, hoe moet je dat weten
Dat iedereen in de war is
Ik zweer het hè
Iedereen hier in deze zaal is in de war
Iedereen
En wie mij wat wil vertellen moet eerst maar eens bewijzen dat het niet zo is
En nou is het idee dat ik eerst ook zodanig in de war raak dat iedereen kan denken,
kijk die ken ik, dat ken ik
We hebben een jonkie gemaakt en dat jonkie is net als ik
Wordt net als ik
Lekker in de war
Want als hij in de war is, hoef ik niet te zien hoe erg ik zelf in de war ben, want dat
wordt veel te ingewikkeld
Dan moet bijvoorbeeld eerst zo’n hele zaal mensen toe gaan geven dat ze in de war
zijn, en dat moet dan allemaal uit de war
Nou dan denk je als je een jonkie krijgt, laat dat ook maar lekker in de war lopen, dan
hoef ik daar niet aan te beginnen
Ja, lekker makkelijk
Daar trap ik dus niet in
Ik ben dus niet in de war, en ik ga ook niet in de war raken, ik weet heel goed hoe ik
me voel en daar heb ik niemand anders bij nodig

SEKS komt op, zoent hem vol op de mond en gaat meteen weer af.

Gatverdamme jongens, oppassen, er loopt er weer een te klefbekken vandaag.
BLIJ

Ik vind het het allerlekkerste als ik een schoenendoos krijg met allemaal restjes wol
die helemaal in de knoop zitten. En die ga ik dan uit de knoop halen. Prachtig, al die
kleurtjes door elkaar.
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Hoe meer het in de knoop zit hoe fijner ik het vind eigenlijk.
Ook die hele strakke knoopjes, die waarvan je denkt die krijg je nooit meer los.
Die knoopjes vind ik het fijnst.
Hoi.
BOOS

Hoi.

BLIJ

Ik ben uitverkoren
Jij bent uitverkoren
Iedereen is uitverkoren
Maar de meeste mensen zijn dat vergeten, willen dat vergeten
Kunnen het niet geloven
Dat ze uitverkoren zijn
Ik hoorde dat woord voor het eerst toen ik zeven was
Ik kende het toen nog niet
Ik dacht dat het betekende dat we uit het koren zijn

BOOS

Ik heb hier dus ook eigenlijk helemaal geen zin in
In dit
Hier
Ik denk ook niet dat ik er zin in ga krijgen.
Ik moet trouwens heel erg zuinig zijn met mijn energie
Dat komt, mijn middenstuk is eigenlijk te lang in vergelijking met mijn benen
Dus dit stuk van hier tot hier dat is te lang
Zo ben ik nu eenmaal
Maar daardoor gaat alles trager
In mijn beleving dan
Want als ik mijn arm optil, dan moet ik in verhouding een langere afstand afleggen
dan gewone mensen die wel een goed middenstuk hebben
En dat klopt dus niet
En dat komt ook nooit meer goed
Want zo ben ik nu eenmaal
Maar daar word je dus wel moe van
Ik ben eigenlijk altijd moe

BLIJ

Er is een web
Een World Wide Web
Een witte hoepel om de aarde
Liefde, energie, versterking
Alles, iedereen is daarop aangesloten
Alles, iedereen kan daaruit putten
Want er is genoeg
Toen ik zeven was, kon ik dat zien
Dat iedereen aan een lang wit snoer zit
En dat daar energie doorheen kwam
Alsof de hemel een gigantisch stopcontact was
5

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

Dat dacht ik dus toen ik zeven was
Dat de hemel een gigantisch stopcontact is
BOOS

En nu?

BLIJ

Wat?

BOOS

Wat denk je nu?

BLIJ

Ik dacht eerst ook altijd dat geluk een soort berg was waar we allemaal iets af
kunnen scheppen
En dat je zuinig moest zijn met geluk want op een dag is die berg op
En ook dat je niet te grote scheppen mocht nemen want als jij teveel neemt dan
heeft een ander te weinig

BOOS

En nu?

BLIJ

Wat?

BOOS

Wat denk je nu?

BLIJ

Nu denk ik dat er meer dan genoeg geluk is voor iedereen
Ik houd van jou
Stilte
Ik houd van jou

BOOS

O
Ik ook van jou

BLIJ

Jammer

BOOS

Wat?

BLIJ

Jammer, dat je dat nou zo zegt

BOOS

Hoezo jammer?

BLIJ

Omdat je het niet meent
Of wel?

BOOS

Nou, nee, ik weet niet

BLIJ

Waarom zeg je het dan?

BOOS

Nou
Ja
Jeetje
Ik wou gewoon iets terug zeggen
Iets aardigs
Geloof ik
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BLIJ

Ik zeg het allermooiste, diepste, belangrijkste zinnetje in de hele wereld
Tegen jou
En dan ga jij gewoon iets terugzeggen
Iets aardigs
Zo blijft er toch niets van over

BOOS

Waarom zeg jij het dan?

BLIJ

Omdat ik het wilde
Tegen jou
Omdat het zo is
Ik houd van jou
Stilte
Ik houd van jou
Zie je
Het is eigenlijk beter om niks terug te zeggen. Ik heb eigenlijk nog liever dat jij het
ook zegt tegen iemand bij wie je het echt meent dan dat je het tegen mij zegt.

BOOS

Echt?

BLIJ

Volgens mij is liefde daarvoor bedoeld
Het is een soort rivier die maar doorgaat, die steeds groter en steeds sneller wordt
Ik zeg het tegen jou, en jij springt erin en je laat je meedrijven tot je iemand
tegenkomt waarbij je denkt: ja
Die
Nu
En dan zeg je het, en misschien tegen nog iemand want je kunt best van meer
mensen houden
En dan zegt die het weer tegen de volgende, en de volgende en ga zo maar door

BOOS

Ja, dit doe ik dus niet hè
Forget it
Dit kan ik niet
Ik zou niet weten….
Hoe….
Bekijk het maar

BLIJ

Ok
Liefde

BOOS

Ben jij gek of zo?
He, ik vraag je wat
Lafaard!
Niet weglopen!

7

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

MOMENT 01
Dans I
Alles en iedereen danst en beweegt door elkaar heen in hun eigen rol. Het is als het ware een
voorstelronde. De meespeelkinderen zijn er nog niet bij.
BOOS kijkt naar BLIJ die het met alles en iedereen goed kan vinden.

MOMENT 02
EVA

Mag ik even onderbreken? Jullie zitten hier nu allemaal vol liefde te kijken, maar je
moet niet vergeten dat er hier misschien ook mensen zijn die helemaal geen liefde
hebben. Die eenzaam en verlaten zijn, zonder liefhebbende personen om zich heen.
Misschien die mevrouw naast je of … nee nu niet allemaal naast je gaan kijken! Naar
mij kijken.
Ik ben Eva en ik ben op zoek naar mijn Adam. Vanaf nu moeten jullie me maar
onthouden als die “Eva zonder Adam”. Je mag het geloven of niet, maar ik voel mij
altijd Eva zonder Adam. En ik ben heel hard op zoek. Ik wil mijn liefde delen met
andere mensen, andere mensen dan mijn ouders, bedoel ik. Dus bij dezen een
oproep: er staat bij die deur een ideeënbus. Mocht je mij nu gehoord hebben en
denken: ach die arme Eva, die wil ik niet laten vereenzamen: ik neem haar mee, naar
de dierentuin of zo, dan kun je dat op een briefje schrijven en met je
telefoonnummer in die bus stoppen. En wellicht…., nou ja. Ik ehhh….kijk maar wat je
doet. Ik kies de leukste uit. Oh en ik houd heel erg van reizen dus als je dat op je
briefje zet, is het al een pré. En ik vind het ook leuk om ….

MOMENT 03
Dans II

MOMENT 04
M.J. 1

Yes!

M.J. 2

Wat?

M.J. 1

Antwoord!

M.J. 3

Echt? Vet. Wat zegt hij?
8
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M.J. 1

Meet me tonight.

M.J. 2

Waar?

M.J. 3

Stuurt hij een foto?

M.J. 2

Vraag een foto.

M.J. 3

Je moet een foto vragen.

M.J. 1

typt Stuur eerst een foto.
Ik ga mooi niet.

M.J. 2

Nee, tuurlijk niet.

M.J. 3

Eerst checken toch.

M.J. 1

Ik ga toch niet met een wildvreemde….

M.J. 2

Hij kan wel gek zijn.

M.J. 1

Of naar knoflook stinken.

M.J. 2

Of hij houdt van Mainstreet of zoiets achterlijks.

M.J. 3

Ja duh.

M.J. 1

Nou mattie, komt er nog wat van.
Stuur je mij nog een foto of hoe zit dat?
Hij heeft vast een snor.
Ik zweer je.

M.J. 3

Yuk.

M.J. 1

Come on come on come on.

M.J. 2

Als het te lang duurt laat je hem zitten hoor.

M.J. 1

Ik laat hem sowieso zitten.
Yes!

M.J. 2

Wat?

M.J. 1

Wat een stuk!

M.J. 2

Zo hé.

M.J. 3

Dat kan toch niet!

M.J. 2

Nee, dat kan nooit.

M.J. 1

Waarom niet?
Sommige jongens zijn gewoon hartstikke knap.
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M.J. 3

He, wacht effe.
Je gaat niet.

M.J. 1

Ik zie wel.

M.J. 2

Als je gaat, gaan wij mee.

M.J. 1

Ja, doei.

M.J. 3

Ja, wij gaan in de bosjes zitten of in een bushokje vlakbij of aan een tafeltje verderop
en als hij ranzig wordt….

M.J. 2

Bah.

M.J. 1

Wat zitten jullie nou te focken?
Waarom zou hij ranzig worden?

M.J. 2

Je zit zelf te focken.
Je weet het toch niet.

M.J. 3

Nee, je kunt het niet weten.

M.J. 1

Faya! No spang, ik kan hem wel aan, die gast.
Ik kan ze allemaal aan.

MOMENT 05
DICHTER

Shall I compare thee to a summer’s day?
Vind ik jou als een zomerdag zo mooi?
Nee, lieflijker en milder nog ben jij.
De tere meiknop valt aan storm ten prooi,
En al te snel verloopt het zomertij;
’t Is soms te heet als ’t oog des hemels schijnt,
En vaak ook wordt zijn gouden teint gedoofd;
Eenmaal wordt alle schoonheid ondermijnd,
Door de natuur of ’t lot van glans beroofd;
Maar in jouw zomertijd schuilt eeuwigheid,
Die zich jouw schoonheid niet ontroven laat,
In eeuwge verzen rijp jij met de tijd,
Dood pocht niet dat jij in zijn schaduw gaat.
Zolang de mens adem en ogen heeft,
Zo lang leeft dit, wat jou nieuw leven geeft.

MOMENT 06
Muziek – zoals bij Dans I en Dans II
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MOMENT 07
VRAAGJE

Ja, zie je nou wel, het is dus echt zo! Het gebeurt gewoon! Als je ergens om vraagt
dan krijg je het dus gewoon. Maar je moet er wel eerst om vragen. En ik heb dus
echt al vanaf mijn vierde elke avond gevraagd of ik please please please een keertje
in de spotlights kon komen, want dat wou ik dus heeeeel graag. En moet je nou zien.
Het gebeurt dus gewoon! Het is wel echt heeeel anders dan ik had gedacht. Dat wel.
Toch een beetje alsof je in een vissenkom zit met al die mensen die naar je zitten te
kijken en ik had eigenlijk gedacht dat ik dan nu dus wel een bloedmooi liedje of zo
zou gaan zingen, maar dat durf ik dus eigenlijk niet zo. Nu ik hier sta, dus dat komt
dan denk ik later nog wel een keertje. Als ik beroemd ben.
Nou en wat heb ik dan verder nog gevraagd, ik wil heeeel graag binnenkort mijn
eerste zoen want daar wacht ik ook al best lang op en dan wil ik dat heeeel graag
ergens op een strand of zo op zo’n zwoele zomeravond, lekker romantisch en dat die
jongen er dan een beetje uitziet als Justin Bieber, niet helemaal natuurlijk maar toch
best wel een beetje en dat we dan met onze voeten in de golven staan en dat ik het
helemaal niet verwacht en dat hij me dan toch zoent, heeeel zachtjes en nou ja
etcetera etcetera en dan wil ik met hem natuurlijk uiteindelijk ook samenwonen en 2
of 3 kinderen maar daar ga ik natuurlijk niet meteen over beginnen, want dat komt
vanzelf wel en……nou, dat was het voorlopig wel even, geloof ik.

MOMENT 08
BLIJ

Hoi

BOOS

Hoi

BLIJ

Hoi
Ja sorry hoor
Ik heb gewoon altijd een goed humeur
Bijna altijd

BOOS

Ik doe niet aan seks

BLIJ

Pardon?

BOOS

Ik weet niet wat je denkt maar ik zeg alvast maar dat ik niet aan seks doe

BLIJ

Ik zei alleen maar dat ik bijna altijd een goed humeur heb, bijna altijd

BOOS

Ja, maar je bedoelde iets anders
Mensen bedoelen altijd iets anders
Daarom word ik zo moe van mensen
En helemaal van oude mensen
Onder oude mensen versta ik dan mensen die ouder zijn dan ik en die het recht
denken te hebben dat ze zomaar al hun levenservaringen met mij kunnen delen in
de hoop dat dat een antwoord is op mijn vragen
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Omdat ze denken dat ik een probleem heb
Namelijk mijn onwetendheid
En dat probleem willen ze maar al te graag verhelpen
Dus daarom sturen ze je naar school
12 jaar lang op een stoel zitten luisteren!
Dat is toch niet normaal
Wie heeft dat bedacht?
En dan zeggen ze ook nog: straks als je gaat studeren…..
Straks als je gaat studeren?
Nog 4 of 5 jaar zitten!
VRAAGJE

Wat zou je dan willen?

BOOS

Wat?

VRAAGJE

Wat zou je dan willen? Je moet weten wat je wel wilt en dan moet je erom vragen
anders krijg je het niet.

BOOS

Val me nu even niet in de reden
Jezus, nou ben ik helemaal uit mijn verhaal

MOMENT 09
De DANSER danst ‐ introductie

MOMENT 10
DENKER

Dat is toch te gek hè. Dat dat kan.
Je kunt dus tegelijkertijd die arm naar links en dat been naar rechts.
Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? En dan kan ik tegelijkertijd naar muziek luisteren,
een appel eten, naar hem kijken…
Mijn ogen vangen door het licht dat beeld van hem op, en dat wordt via een lens in
mijn oog vertaald in mijn hersenen en verstuurd naar mijn spraakgebied en weer
doorgestuurd naar mijn mond, die dan tegen jullie praat, terwijl ik die appel eet en
ook nog naar muziek luister. En dan hoef ik niet eens bezig te zijn met dat mijn hart
klopt, dat klopt gewoon vanzelf door, maar het zou ook zomaar ieder moment
kunnen stoppen. Nu. Boem. Dood. Maar daar kan ik dus helemaal niks aan doen en
ik hoef ook helemaal niks te doen aan mijn voeten die warm blijven en die appel die
in mijn maag verteerd wordt en naar mijn darmen gestuurd wordt, tot ik denk hé, ik
moet even naar de wc. Gaat af.
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MOMENT 11
KIND

(Op band)
Zie je wel.
Ze zien me niet.
Niemand ziet me.
Ik kan wachten tot ik een ons weeg.
Hoe lang sta ik hier nou al?
Ik kan doen wat ik wil.
Ik hoor er toch niet bij.
Ik ben te klein zeker.
Te jong.
Teveel een kind zeker.
Ja ja, dat zeggen ze nou altijd.
’t Is nog maar een kind.
Hoe oud is hij nou helemaal?
Nog nat achter zijn oren.
Net uit de luiers.
Ha ha ha.
Niemand praat met mij.
Niemand doet dat.
Dat is omdat ik niet veel zeg.
Denk ik.
Dat is misschien wel waar.
Ik zeg niet veel.
Maar ik zie wel alles.
Ik zie echt alles.
ALLES.

MOMENT 12
VRAAGJE

Zit jij me nou te versieren?

SEKS

Ja.

VRAAGJE

Waarom?

SEKS

Waarom? Omdat ik zin heb.

VRAAGJE

Waarin?

SEKS

Waarin?
Hierin. Natuurlijk.
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SEKS zoent VRAAGJE vol op de mond.

SEKS

Ik ga hier dus niets over zeggen.
U zit daar wel zo, een beetje te kijken, te verwachten…
Maar ik zeg gewoon mooi niks.
Ja. U kijkt nog steeds, maar ik ga er écht niks over zeggen.

MOMENT 13
EVA

Heb jij al een vriendin?

DENKER

Jij?

EVA

Heb jij mijn ideeënbus al gezien?

DENKER

Ideeënbus?

EVA

Ja ik ben op zoek naar mijn Adam, zoals Julia op zoek ging naar haar Romeo en Tina
Turner op zoek ging naar haar Ike en …

DENKER

En daar gebruik je een ideeënbus voor?

EVA

Ja. Na de voorstelling kunnen alle leuke jongens in de zaal hun nummer met een idee
voor de eerste dag achterlaten en dan kies ik de leukste.

DENKER

En dat werkt?

EVA

Nou nog niet heeeeeeel erg, maar zo lang loopt mijn project ook nog niet. Het staat
nog in de kinderschoenen. Een soort kind dat geboren gaat worden maar nog niet
weet hoe, natuurlijk of met keizersnee, snap je?

DENKER

Nee, maar ik vind het wel tof. Je hoeft niet altijd dingen te snappen om iets tof te
vinden toch?

EVA

Wow je bent echt slim!

DENKER

Heeft niks met slimheid te maken hoor, gewoon een open kijk op de wereld of zo.

EVA

Dat is dus zo leuk aan de zoektocht naar de ware. Je komt zoveel inspirerende
mensen tegen! Hoe heet je eigenlijk?

DENKER

Aaron

EVA

Dat is bijna het zelfde als Adam! Het klinkt bijna hetzelfde!!

DENKER

Vind je?
14
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EVA

Het begint allebei met een A, dus ja!
Ben je single?

DENKER

Hoezo?

EVA

Nou ik vind je een inspirerend persoon en volgens mij zouden wij het best leuk
kunnen hebben samen. Allebei lekker openminded.

DENKER

Ben jij ook openminded?

EVA

Nou nog niet, maar er bestaat vast wel zoiets als “openminded voor dummies”. Ik wil
wel een keer een drankje met je doen.

DENKER

En je ideeënbus dan?

EVA

Nou ik mag best met meerdere jongens tegelijk daten toch? Als je het over
openminded hebt.

DENKER

Ik stop wel een briefje in die bus van je.

MOMENT 14
Danser opent de scene – Blij en Boos dansen mee(?)
BLIJ

Hoe ziet jouw ideale huis eruit?

BOOS

Een klein huisje ergens op een verlaten eiland waar niemand woont en waar je
alleen met een boot kan komen
Bij storm is het van de wereld afgesloten
Boodschappen doe je 1 keer in de maand
En ik heb een koe en een paar schapen

BLIJ

Gezellig
En wat ga je daar dan doen?

BOOS

Weet niet
Zie wel

BLIJ

Ben je niet bang dat je eenzaam wordt?

BOOS

Ik denk dat ik blij zal zijn dat ik eindelijk eens met rust gelaten wordt

BLIJ

Vind je mij eigenlijk mooi?

BOOS

Ja

BLIJ

Ik jou ook

BOOS

Waarom zeg je dat nou?

15
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BLIJ

Wat?

BOOS

Net nu we lekker aan het praten zijn

BLIJ

Ik dacht, misschien kan ik in dat huisje op bezoek komen of zo
Af en toe

BOOS

Zo’n huisje is niks voor jou

BLIJ

Ik heb geduld hoor
Dan wacht ik wacht wel

BOOS

Waarop?

BLIJ

Tot jij naar mij toe komt

BOOS

Kan je lang wachten
Ik blijf mijn hele leven alleen

BLIJ

Hoe weet je dat?

BOOS

Omdat ik dat wil

BLIJ

Niemand wil alleen zijn

BOOS

Ik wel
Ik weet wat ik weet
Ik zie wat ik zie

DICHTER

Ik weet wat ik weet.
Ik zie wat ik zie.
Mooi. (Af)

DENKER

Ik weet wat ik weet en ik zie wat ik zie.
Dat is dus dikke onzin.
We weten helemaal niet wat we weten want onze hersenen verwerken weet ik
hoeveel triljard feiten per dag, dus we hebben statistisch gezien GEEN IDEE wat we
weten en we weten al helemaal niet wat we zien want onze hersenen vertalen ook
ALLES wat onze ogen zien. ALLES. Dat zijn triljarden overdrachten op een dag. Op zijn
kop ook nog. Want we zien alles op zijn kop, maar dat snappen jullie toch niet. Het is
een gekkenhuis daarbinnen. Tchktchktchktchk. Niet te lang over nadenken. Voor je
het weet heb je kortsluiting. Pling. En dan weet je helemaal nooit meer wat.
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MOMENT 15
KIND

(Op band)
Ik kom eraan gestormd.
En ik niet alleen hoor.
We komen met zijn allen.
Dan zijn jullie vast gewaarschuwd.
We zijn met heel veel.
Heel veel kinderen.
Want ik ben heus niet de enige.
We zijn echt met heel veel.
Maar ik ben de leider, want ik ben de oudste.
Ik ga zeggen: Volg mij! Val aan! Trek je zwaard!
Binnenkort wordt alles anders.
We zijn met zoveel
Jullie gaan niet weten wat je meemaakt.
Het wordt een soort tsu tsu dinges
Een enorme golf van kinderen.
Die de wereld gaat overspoelen.
Tot alles anders is,
Want wie niet luistert moet maar voelen.
Wacht maar, wacht maar.

MOMENT 16
EVA

Er zat een briefje in mijn ideeënbus!

ALLEN

Lezen!

EVA

leest van het briefje
Weet je wat er op Wikipedia staat over Eva?

ALLEN

Nou?

EVA

Dat God vond dat Adam een vrouw nodig had. En aangezien er nog geen andere
mensen waren, schiep Hij de vrouw uit een van Adams ribben. Samen leefden zij in
het Hof van Eden. Maar er was ook een slang en die haalde Eva over om vruchten te
eten van een verboden boom. De boom van kennis van goed en kwaad. En Eva
haalde Adam weer over om er ook van te eten, en daardoor ging alles mis. En daarna
zijn ze uit het Paradijs verdreven.

DENKER

Dat was dus heel dom van Eva.

EVA

Misschien. Ik was er niet bij.
Wat wil je nou eigenlijk zeggen?
17
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DENKER

Vind je niet dat je heel erg rolbevestigend bezig bent?

EVA

Hoezo?

DENKER

Nou, jij met je openminded voor dummies.

EVA

Dat was een grapje!

DENKER

En dat idee van die ideeënbus, dat is toch het toppunt van domheid?

EVA

Weet je wat het toppunt van domheid is?

DENKER

Nou?

EVA

Denken en niks doen.

MOMENT 17
De meespeelkinderen komen aanstormen onder leiding van KIND
KIND

We zijn er.

EVA

Jij wou toch kinderen?

VRAAGJE

Ja, 2 of 3 maar….

EVA

Nou, hier heb je ze.

VRAAGJE

Ja zeg, je kan mij toch niet met al die kinderen….?

De anderen laten haar alleen. Een kind steekt een vinger op.
VRAAGJE

Ja?

KIND

Ik heb dorst. Wie heeft er nog meer dorst?

Ze steken allemaal hun vinger op.
VRAAGJE

Hebben jullie drinken mee?

ALLE MSK

Nee.

VRAAGJE

Ja Jezusmina. Heb ik weer.

Vraagje, Kind met de meespeelkinderen af.
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MOMENT 18
DICHTER

Ik weet wat ik weet
Ik zie wat ik zie
Ik hoef maar even te zien en dan weet ik het
Ik weet dan dat ik van je houd
Ik voel het aan het trillen van mijn handen
Gaat grenzen te boven
Als er al grenzen zijn
Maar die zijn er om overschreden te worden
En dat wil ik doen met jou
Met alles erop en eraan
Zeg me eens eerlijk
Hoe voel ik voor jou?

MOMENT 19
M.J.1

Sommige mensen zijn echt vet gestoord.

M.J. 3

Heb je ergens last van?
Dumbo.

M.J. 1

Yes!

M.J. 3

Heb je weer beet?

M.J. 1

Deze gaat het worden hoor.
Ik voel het. Niet te oud, niet te jong.
Woont lekker ver weg.
Dat is ook handig.

M.J. 3

Handig?

M.J. 2

Kan ze hem makkelijk dumpen.

M.J. 1

Blauwe ogen, blond haar.
Gelukkig geen buitenlander

M.J. 3

O gelukkig.

M.J. 2

Hoe heet hij?

M.J. 1

Henne.

M.J. 2

Henne. Dat is een meisjesnaam.
Of niet?

M.J. 1

Wat? Nee toch?
19
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M.J. 3

Ja hoor. Dacht ik ook. Volgens mij is Henne een meisjesnaam.

M.J. 1

Hennie, dat is een meisjesnaam. Henne ook?
Echt?

M.J. 2

Nou, dan probeer je het toch gewoon een keer met een meisje. Waarom niet.

M.J. 3

Ja, waarom niet, moet lukken toch.

M.J. 1

Ja doei, ik ben geen lesbo.
Ik ga nog liever dood. Ik moet er niet aan denken met een ander wijf.

MOMENT 20
SEKS

Had je dat zelf geschreven?

DICHTER

Ja. Hoezo?

SEKS zoent DICHTER vol op de mond
DICHTER

Doe je dat altijd zomaar? Bij iedereen?

SEKS

Nou, ligt eraan, ik moet ze wel een beetje leuk vinden natuurlijk.

DICHTER

Maar stond je niet net haar versieren?

SEKS

Ja jezus, wat wil je nou? Weet je wel hoe dat voelt om altijd zin te hebben?
Weet je wel wat dat is?
Dat je hele dag denkt, lekker, ik heb zin, ik heb zin, ik heb zin en dat je dan per
ongeluk in Nederland woont waar iedereen altijd eerst nee zegt. Nee, want ik ben
aan het werk, nee, nu even niet, nee, dat kan toch zo maar niet, en dat je al
helemaal niet met iedereen. Ik wou dat ik in Brazilie geboren was, daar mag je
tenminste lekker aan mekaar zitten zonder dat je meteen een klap voor je kop krijgt.
Weet je wat ik ben?
Ik ben gewoon een bom.
Een bom.
Nou goed?

MOMENT 21
DENKER

Seks is gewoon een stofje in je hersenen. Opwinding is gewoon een potentiaal
verschil in je zenuwcellen in de hersenen. En daarbij komen dan chemische stoffen
vrij, neuropeptiden, die op morfine lijken. Als je daar teveel van krijgt ga je dood,
maar dat gebeurt dus niet want je krijgt precies genoeg en daardoor krijg je dus een
geluksgevoel en dan wil je meer en meer en meer en dan raak je dus als het ware
verslaafd aan dat geluksgevoel. Het is eigenlijk allemaal heel logisch.
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SEKS zoent DENKER vol op de mond.

MOMENT 22
BOOS

Ik weet niet hoor maar ik heb het gevoel dat je dwars door me heen kijkt

BLIJ

Dat doe ik ook

BOOS

Wat?

BLIJ

Ik weet ook niet hoe het kan
Ik weet gewoon hoe je bent

BOOS

Niet

BLIJ

Wel

BOOS

Niet

BLIJ

Dan niet

BOOS

Wat denk ik nu dan?

BLIJ

Zo werkt het niet

BOOS

Hoe werkt het dan wel?

Blij

Ik kan je voelen
Van binnen

BOOS

Hoe voelt het dan?

BLIJ

Vol
Ik ben opeens bang dat ik mijn hele leven op je ga wachten

BOOS

Eerst zei je nog iets heel anders

BLIJ

Wat?

BOOS

Dat van die rivier en zo
Dat je van iedereen kan houden

BLIJ

Dat is ook zo
Maar ik wil jou
Jij bent het

BOOS

Je gaat het niet opgeven hè
Ik ga het niet winnen van jou, geloof ik

BLIJ

Het is toch geen wedstrijd

21
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MOMENT 23
Danser danst door de MSK heen.

MOMENT 24
KIND

Het heeft niets met leeftijd te maken
Je kunt het niet zien
Er bestaat geen school voor

MSK2

Waarom bestaat er eigenlijk geen school voor?

KIND

Dieren weten niet wat het is.

MSK3

Is dat zo?

MSK4

Stil nou.

KIND

Dingen weten ook niet wat het is
Het kent geen ongeduld
of kwaadheid
Het is…..

MSK5

Je kunt er nooit genoeg van krijgen

MSK6

Het is nooit op

MSK7

Je kunt het niet eten

MSK8

Je kunt het niet vastpakken

MSK9

Het is niet voor iedereen weggelegd

MSK4

Wel

MSK10

Niet

MSK11

Wel

KIND

Het is geen ruzie

MSK12

Ra ra wat is het?

VRAAGJE

Weet ik het.

DENKER

Geen idee.

KIND

Liefde.

DENKER

Ik vind ze wel leuk.
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VRAAGJE

Je mag ze hebben.

DENKER

Ja, dag!

VRAAGJE & DENKER (en de anderen) laten de kinderen aan hun lot over. De kinderen splitsen zich op.

MOMENT 25
SEKS

Elke dag steek ik mijn tong een minuut lang zo ver mogelijk uit. Zo train ik mijn tong.
Zodat ik de meisjes kan behagen. Ik heb geen vast vriendinnetje hoor. Ik houd
namelijk wel van een beetje afwisseling. Ik wil van ieder meisje wel een beetje. Alle
meisjes willen ook graag een beetje van mij. Omdat iedereen weet dat ik zo’n
gespierde tong heb. Mond‐op‐mondreclame weet je wel. Ik train ook altijd buiten, in
de zon, waar iedereen mij kan zien.

MSK7

Echt?

SEKS

Echt.

MOMENT 26
MSK3

Houd jij van kinderen?

BOOS

Wat is dat nou voor vraag?

MSK3

Ik houd wel van kinderen.

BOOS

Ja, nogal wiedes, je bent er zelf een.

MSK3

Ik heb thuis een poes. Die is heel lief.

BOOS

Wat zeg je?

MSK3

Ik heb thuis een poes.
Die is heel lief.
Ook als ik niet lief ben.

BOOS

Ik houd niet van poezen.

MSK3

Ook niet als ze lief zijn?

BOOS

Ook niet als ze lief zijn.

MSK3

Hoe oud ben jij?

BOOS

Te oud voor jou.
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MSK3

Wat doe jij hier?

BOOS

Ik zou willen dat ik even met rust gelaten werd, zodat ik mijn gedachten op orde…
Dat ik in mezelf…..
Dat ik niet met andere mensen….
Dat niemand me lastig viel.

MSK3

Ook geen kinderen

BOOS

Helemaal geen kinderen

MOMENT 27
DICHTER

Ik zou je het liefste in een doosje willen doen
En je bewaren
Heel goed bewaren
Dan zou ik je verzekeren voor anderhalf miljoen
En telkens zou ik eventjes het doosje opendoen
en dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren
Dan lig je in de watten en niemand kan erbij
geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij.
Ik zou je het liefste in een doosje willen doen
En dan telkens even kijken,
heel voorzichtig even kijken,
En dan telkens even kijken
en een zoen

MOMENT 28
M.J. 2

Laatst logeerde ik bij een vriendinnetje.
En die snurkte. En ik heb toen…

M.J. 1

Denk je gezellig te gaan slapen bij een vriendinnetje, snurkt ze! Weet je wat nog
erger is….

M.J. 2

Dat vriendinnetje….

M.J. 3

Ik zou niet meer gaan logeren bij haar en later als je ooit iemand vindt waarmee je je
hele leven in een bed ligt, zorg er dan in ieder geval voor dat hij niet snurkt.

M.J. 2

Maar die vriendin…..

M.J. 1

Wat moet je trouwens met een ander vriendinnetje als je ons hebt.

M. J. 3

Ja, je hebt ons toch.

24
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M.J. 2

Dat vriendinnetje en ik….. wij…..

MSK4

Meisjes zijn vies.

M.J. 2

Wat zeg jij?

MSK4

Vies.

M.J. 2

Meisjes zijn niet vies.

MOMENT 29
DENKER

Stel je voor dat je niemand hebt. Dat je geen vader en geen moeder hebt. Dat
niemand je ooit iets geleerd heeft. Dat je naar de dingen kijkt en niets denkt, want
niemand heeft je ooit iets geleerd. Wat weet je dan? En als je niet geleerd hebt wat
goed is en wat fout, weet je dan wat je moet doen als je iets moeilijk vindt?
Hoe oud ben jij?

MSK4

Twaalf.

DENKER

En weet je al iets?

MSK4

Nee, maar ik ga binnenkort wel iets leren

MOMENT 30
MSK4

Wil jij ons leren zoenen?

SEKS

Huh?!

MSK4

Zoenen. Wil je me leren hoe dat moet?

SEKS

Ga weg.

MSK4

Met je tong en zo

MSK5

Rondjes draaien

MSK6

Happen

MSK4

Bijten

MSK1

Likken

MSK9

Nina en Sam hebben al gezoend.

MSK11

Ik zag het.

MSK4

Ik wil dat ook.
25
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SEKS

Getver.

MSK9

Nina is verliefd op Sam, maar Sam die is op Anke, omdat die mooier is, maar dat
weet Anke zelf niet.

MSK11

Anke is op Richard die op Wiske is.

MSK5

Maar Wiske valt op meisjes ook al mag dat niet van haar ouders. Die vinden dat ze
met Jan Willem moet want die is rijk.

MSK6

Maar Jan Willem rookt en die zoekt dus iemand die ook rookt, dus Mies is net
begonnen aan haar eerste sigaret want zij wil Jan Willem.

MSK1

Maar zij zit in de derde en Jan Willem wil dat niet.

MSK4

Mies krijgt denk ik nooit verkering want ze is stom, maar dat weet ze zelf niet.

MSK5

Stomme mensen krijgen nooit iemand.

MSK6

Stomme mensen moeten eigenlijk alleen maar met elkaar.

MOMENT 31 (naar 34a)
BLIJ

Ik zeg wel dat het me niet uitmaakt, en ik wil ook dat het me niet uitmaakt maar het
maakt me wel uit
Ik wil gewoon met hem
(Tegen MSK 12) Ken je die poppetjes?
Die gefiguurzaagde poppetjes, die precies in elkaar passen?
Nou, zo voel ik me bij hem
Ook al is hij weg dan weet ik nog dat er ergens anders een poppetje op de wereld
rondloopt dat precies tegen mij aanpast en dat is hij toevallig.

MOMENT 32
MSK8

Doe jij niet meer mee?

VRAAGJE

Nee.

MSK8

Waarom niet?

VRAAGJE

Waarom niet? Wat zou jij doen als in één klap je hele leven instort. Als je beroemd
wou worden maar je mist de kans van je leven omdat je niks doet, en meteen daarna
wordt je eerste zoen verpest door een gek die je bespringt die in de verste verte niet
op Justin Bieber lijkt en daarna laat hij je ook meteen weer zitten. En dan kom je er
ook nog achter dat je dacht dat je kinderen wou maar je wil ze eigenlijk helemaal
niet want je wordt er knettergek van. Van kinderen.
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Rot op.
Allemaal oprotten!
KIND

Hier blijven! Hier blijven zeg ik!
Waarom doe je dat nou?

VRAAGJE

Wat heb je eraan?

KIND

Ze waren van mij.

MOMENT 33
EVA

Heb jij eigenlijk al een vriendin?

BOOS

Ik heb nu dus even helemaal geen zin om over vriendinnetjes of zo te praten.
En zeker niet met jou.
Dat jij nou zo wanhopig bent dat je al op je zeventiende een collectieve
datingcampagne start, wil nog niet zeggen dat de rest van de wereld daar ook mee
bezig is.

EVA

Nee, maar dat is ook helemaal niet….

BOOS

En waar ik ook helemaal niet tegen kan is dat jij nooit maar dan ook nooit door hebt
dat andere mensen misschien ook weleens iets willen zeggen, of dat ze misschien
wel iets anders aan hun hoofd hebben of zo.
Waardoor ze niet naar jou oeverloze eindeloze gezwets willen luisteren, laat staan
dat je op die manier een vriendje krijgt…

EVA

Sorry, ik….

BOOS

Je moet gewoon eens een keer je mond houden!
Hou toch je mond.

EVA

Grappig.

BOOS

Wat?

EVA

Nou dat jij dat zegt.
Dat wil iedereen altijd tegen jou zeggen maar niemand durft het en nou zeg jij dat
tegen mij.
Dat is eigenlijk best wel heel grappig.
Als je er even over nadenkt. Toch?
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MOMENT 34
SEKS zoent BLIJ. BLIJ zoent terug.
BLIJ

Ik wil best wel met je zoenen, maar ik ben er even niet bij met mijn hoofd

SEKS

O. Sorry.
Sorry.

BLIJ

Ja jammer hè
Misschien moet je nog even verder zoeken

SEKS

O, okee.
Sorry.

BLIJ

Maakt niet uit

MOMENT 35
Danser danst.

MOMENT 36
EVA

Heb jij al een vriend?

M.J. 3

Hoe weet je dat? Niemand weet het.
Ik heb het aan niemand verteld.
Zijn naam begint met een A.

EVA

Toch niet Adam?

M.J. 3

Abdul.

EVA

En waar woont hij dan?

M.J. 3

Algerije.

EVA

Zo ver?

M.J. 3

We Skypen elke dag.

EVA

Ken je hem alleen van Skype?
Heb je hem nog nooit in het echt gezien?

M.J. 3

Maakt niet uit.

EVA

Zijn jullie echt verliefd?

M.J. 3

Ik ben gewoon 100 % zeker dat hij het is.
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EVA

Maar je kent hem alleen van Skype, hoe kan je dat nou weten?

M.J. 3

Ik mis hem. Ik mis hem altijd.
Hij mist mij ook.

EVA

En jij gelooft dat?

M.J. 3

Hij wilde mijn telefoonnummer. Maar dat durfde ik niet. Ik had gelogen over mijn
naam en mijn leeftijd en mijn ouders wisten van niks.

EVA

Vond je dat niet eng dan?

M.J. 3

En later heb ik hem verteld wie ik was, maar ik vertel niemand wie hij is. Alleen jou.

EVA

Maar je vriendinnen dan?

M.J. 3

Ik schaam me. Gek hè. Omdat het een buitenlander is. Hij schaamt zich helemaal
niet. Zijn hele familie weet het al. Wat denk jij?

EVA

Weet ik niet. Jij?

M.J. 3

Ik moet het…..ik weet het niet….
Hij accepteert me helemaal. Ik kan hem alles vertellen, ik vertrouw hem, bij hem ben
ik mezelf, hij is trots op mij.

EVA

Maar jij niet op hem, of wel?

M.J. 3

Het is zo ingewikkeld. Iedereen vindt er van alles van.
Wat vind jij?

EVA

Ik zou hartstikke trots zijn als ik jou was.

M.J. 3

Echt?

EVA

Ik zou het van de daken schreeuwen.

M.J.3

Echt?

EVA

Volgens mij ben ik jaloers.

MOMENT 37
M.J. 1

Yes!

M.J. 2

Wie is het?
Dat stuk?

M.J. 1

Nee.

M.J. 2

Henne?
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M.J. 1

Nee.

M.J. 2

Alweer een ander?

M.J. 1

Ja wat nou?
Je moet altijd op meerdere paarden tegelijk wedden.

M.J. 3

Wie zegt dat?

M.J. 1

Je kan nooit weten. Voor je het weet word je gedumpt en dan heb je niks, toch?

M.J. 3

Maar als je nou zeker weet dat je de ware hebt gevonden.

M.J. 1

Dat bestaat niet. Jongens zeggen maar wat.

M.J. 2

Kijk naar je eige.

M.J. 1

Wat?

M.J. 2

Wie zegt hier dat ze 18 is met zwart haar. Je belazert ze allemaal.

M.J. 1

Dat is toch uit zelfbescherming.
Boeiend.

M.J. 3

Hebben jullie dat nou ook? Dat je voordat je gaat zeggen wat je wilt zeggen al aan
het denken bent wat die ander terug gaat zeggen en dan wil je dus eerst bedenken
wat je daarop gaat zeggen want je wilt niet met je mond vol tanden komen te staan.
Of je wilt ook niet dat die ander iets van je denkt wat niet waar is. Maar soms schrik
je zo van wat je denkt dat die ander gaat zeggen als je zou zeggen wat je wou zeggen
dat je maar helemaal niets meer zegt…

M.J. 1

Wacht effe, effe inloggen op …

M.J. 2

Wat wil je nou eigenlijk zeggen?

M.J. 3

Niks. Laat maar.
Het is namelijk zo dat ik al heel lang, al bijna een jaar of zo via internet….

M.J. 2

Waaat?
Is dat jouw naam?
Ilovesex?

M.J. 1

Ja nou zeg, kijk effe op je eigen app.

M.J. 2

Dat is dus echt heel dom hè.
Ilovesex.
Weet je wat je dan krijgt?

M.J. 1

Wat nou?

M.J. 3

Via internet heb ik dus Abdul uit Algerije leren kennen en…..

30

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

M.J. 1

Wat?

M.J. 2

Wat?

M.J. 3

Ja. Een jaar geleden.
En we zijn verliefd.

M.J. 1

Dat is zo niet cool.

M.J. 2

Ga je je nou bekeren of zo?

M.J. 3

Nee, tuurlijk niet.
Ik ga deze vakantie naar hem toe.

M.J. 2

Met mijn ouders.
Zij zien ook wel dat het niet anders kan, dat het menens is.
Ze vertrouwen me. Ze hebben al geboekt.

M.J. 2

Echt?

M.J. 1

Je bent gestoord.

M.J. 3

Wat weten jullie er nou van?

MOMENT 38
KIND

Heb je nou je zin?

VRAAGJE

Grow up, man.
Het waren kleuters.

KIND

Ze waren van mij.

VRAAGJE

Het waren ukkies.
Wat moet je daar nou mee?

KIND

De wereld veroveren. Als ik groter ben, dan wil ik dus echt serieus de baas worden
over iets, maakt niet uit wat….

VRAAGJE

Verover de wereld, begin bij je zelf.

KIND

Moet je horen wie het zegt.

VRAAGJE

Wat bedoel je?

KIND

Net alsof jij er in je eentje op af durft.

VRAAGJE

Waar op af?

KIND

Laat maar.
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VRAAGJE

Nee, ik vraag je wat.
Waar op af?

KIND

Je wou toch in de spotlights?

MOMENT 39
BOOS

En dan beginnen mijn ouders weer te leuteren over verantwoordelijkheid en dat je
je rol in moet nemen in de maatschappij en dat als je bepaalde talenten hebt, dat je
dan eigenlijk verplicht bent om die tot ontwikkeling te brengen en dat ze me daar
mee aan het helpen zijn voor mijn eigen bestwil en dat ik daar later nog wel achter
zal komen en dat ik ze daar dan later dankbaar voor zal zijn. En dan word ik dus altijd
zo giftig. Dan zeg ik dat ik heel gelukkig ben met niks, en dat ik niks hoef en dat als zij
nou zo nodig directeur of hoofd van een school willen zijn dat ze dat rustig moeten
doen maar dat ze mij daar niet mee lastig moeten vallen.

BLIJ

Hou nou toch eens gewoon een keer je mond!

BOOS

Wat zeggen jouw ouders tegen jou bijvoorbeeld?

BLIJ

Niks. Die zijn dood.

BOOS

O
Cool

BLIJ

Wat?

BOOS

O nee, zo bedoel ik het niet
Sorry sorry sorry
Ik bedoel
Ik dacht
Handig als je geen ouders hebt
Omdat mijn ouders zo stom zijn
dat je dan beter helemaal geen ouders kan hebben dan…..

M.J. 1

Nice.

SEKS

Yo ‐ Way to go

M.J. 1

You gotta move it. Move it.

BOOS

Krijg toch allemaal de rambam!
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MOMENT 40
DENKER

Er is vannacht een man verzwolgen door de aarde. Kan je je dat voorstellen? Hij lag
te slapen. Gewoon. En opeens verdwijnt hij in een gat onder de aarde. Een sinkhole
noemen ze dat. Dat bestaat dus. Er ontstaat dus uit zichzelf in de aarde een loze
ruimte en die stort uiteindelijk in. Beng. Dat kan dus overal elk moment gebeuren.
Hier ook. Nu zitten we hier nog. Niks aan de hand. En over 5 minuten. Beng. Allemaal
weg. Sunk in the sinkhole.

MOMENT 41
Grote groepsdans – dansen op het randje van de vulkaan.

MOMENT 42
BLIJ

Schijtebroek

BOOS

O ja?

BLIJ

Ja
Nou, ik wacht

BOOS

Begin jij maar

BLIJ

Ik wil dat jij begint
Ik denk dat als we tachtig zijn dat we dan nog niet gezoend hebben
Ik zoen iedereen die ik lief vind, vind je dat erg?

BOOS

Ik. Nee hoor

BLIJ

Iedereen, behalve jou
Vind je dat erg?
Waarom is alles altijd moeilijk bij jou?

BOOS

Zie je wel
Nou begin jij ook al
Ben je nou boos?

BLIJ begint te huilen

Oh
Sorry
Kan je stoppen?
Met huilen
Ik…
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Waar is?
Weet je waar……
Sorry
Ik moet gaan
Heb je pijn?
Ik moet gaan
Sorry
Ik weet het niet
Heb je?
Ik weet het niet.
Ik…..
Het spijt me
Ik moet gaan
Wat is er?
Is er iets mis?
Ja dus
Ja

MOMENT 43
SEKS zoent EVA vol op de mond.
SEKS

Heb jij al een vriend?

EVA schreeuwt het uit.
Wat is er nou?
EVA

Ik wil jou niet!

MOMENT 44
DENKER

tegen het publiek – een aantal keren achter elkaar
Wat is erger?
Geen ouders of slechte ouders?
Vinger opsteken: slechte ouders?
Geen ouders?
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MOMENT 45
M.J. 1

Fuck you!
Ik wil je nooit meer zien baardaap!

SEKS

Jemig. Ik schrik me rot.
Wat heb jij nou?

M.J. 1

Niks. Ik maak het effe uit.
In het scherm
Het is uit!

SEKS

Met wie?

M.J. 1

Gewoon. Een gast.

SEKS

Een jongen?

M.J. 1

Nee, meisje, nou goed.

SEKS

Je zit tegen een scherm te praten, weet je dat?

M.J. 1

Doe effe normaal man.

SEKS

Nee, doe jij effe normaal.
Echt wel. Ik zie jou praten, heel serieus, en kwaad worden op een scherm.

M.J. 1

Ik praat met iemand ja.

SEKS

Hoe keek die iemand dan toen je dat net tegen hem zei?

M.J. 1

Toen ik wat zei?

SEKS

Dat je hem nooit meer wil zien.

M.J. 1

Ja, hoe moet ik dat nou weten? Hij zit aan de andere kant van dat scherm.

SEKS

Nee, dat zit hij niet.

M.J. 1

Nou ja, God, in dat scherm dan.

SEKS

Nee, daar zit hij ook niet.

M.J. 1

Jezus man, wat wil je nou?

SEKS

Jij zit midden in de openbare ruimte tegen een scherm te zeggen dat je hem nooit
meer wil zien. En ergens anders op de wereld zit hij, misschien wel terwijl hij in een
bus zit, of in bed ligt met iemand anders, of misschien wel twee huizen verderop of
twee tafeltjes, zonder dat je dat weet, zit hij ook tegen een scherm te praten.

M.J. 1

What the fuck. Nou ja, ik heb het gezegd toch?

SEKS

Ja maar had je het ook gezegd als hij tegenover je had gestaan?
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De vlam slaat in de pan tussen SEKS en M.J. 1

MOMENT 46
VRAAGJE zingt haar liedje op het podium in een spotlight. KIND ziet haar, helpt haar?

MOMENT 47
BOOS

Ik zou niet weten hoe het is, als je ouders dood zijn

BLIJ

Iedereen vindt het raar dat ik niet verdrietig ben
Ik ben wel verdrietig maar ik vind het niet erg dat ik verdrietig ben en daarom lijkt
het alsof ik helemaal niet verdrietig ben, snap je?
Ik praat met ze

BOOS

Zeggen ze iets terug?

BLIJ

De hele tijd
Soms lijkt het wel of ik ze beter kan voelen dan toen ze nog leefden, maar dat mag je
nooit tegen iemand zeggen, want dat begrijpen de mensen niet en dan vinden ze je
harteloos

BOOS

Jij bent niet harteloos

BLIJ

Nee

BOOS

Helemaal niet

BLIJ

Nee

BOOS

Maar ze kunnen je niet meer vastpakken of knuffelen

BLIJ

Nee
En jij gaat het ook niet doen hè
Lul!

BLIJ loopt weg

MOMENT 48
DICHTER

Zoekt in een boekje naar een gedicht, twijfelt.

M.J. 2

Zeg het nou gewoon.

DICHTER

Ik houd van jou.
Waarom zeg je niks?
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M.J. 2

Pauze.

DICHTER

Ik heb er drie weken niet van kunnen slapen.

M.J. 2

Waarom?

DICHTER

Omdat mijn hart gewoon zeer doet als ik aan je denk. Dan krijg ik het gewoon
meteen warm. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst de hele dag bij je zijn.

M.J. 2

Waarom?

DICHTER

Waarom?
Omdat ik je mooi vind en lief en leuk en grappig. Je kan goed dansen. En ik word blij
van je.

M.J. 2

Echt?

DICHTER

Ik vind niets een probleem.
Met jou.

M.J. 2

Nee?

DICHTER

Nee.

M.J. 2

Ook niet dat ik een meisje ben?

DICHTER

Nee.

M.J. 2

Cool.
Ik vind het niet erg dat je snurkt.

MOMENT 49
DENKER

Tegen publiek
Ik zou heel graag willen weten hoeveel jullie van mij houden, want op dit moment
weet ik dat niet, en ik zou het fijn vinden om te weten. Maar ja, hoe meet je dat. En
dan denk ik dus eigenlijk meteen aan mijn begrafenis of crematie, want dan gaan
jullie mij het meeste missen, denk ik, en dan zou ik dat dus kunnen meten. Alleen het
probleem is, is dat ik het nu wil weten en ik ga nog niet dood. En dan raak ik er dus
gewoon gefrustreerd van dat ik alles op kan zoeken, meten et cetera, maar dat ik
niet kan mathematiseren hoeveel jullie van mij houden. Dus nou stel ik het volgende
voor: ik doe net alsof ik dood ben en dan weet ik het. En dan wil ik jullie in dit project
vragen, om hier in deze replica‐laatste‐groet‐ruimte met “ne me quitte pas”, zodat
jullie goed in dat gevoel kunnen komen, dat het echt is, net te doen of ik dood ben.
Ik zou het dus ook fijn vinden als jullie zouden huilen straks. Echt. Niet stiekem
Fisherman’s Friends gaan eten of zo. Nou, daar gaat hij. Tot zo. Echt heel erg bedankt
hè jongens, dat jullie hier dit willen doen. Betekent heel veel voor me, hoeveel weet
ik niet precies, maar vast veel.
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MOMENT 50
SEKS

Volgens mij is er iets helemaal mis met mij.
Het is toch niet normaal. Toch?
Dat je gewoon….weet je…..de hele tijd…..wil.
’s morgens, ’s avonds, overdag, ’s nachts…..

M.J. 1

Dat je wakker wordt en dat je denkt: Yes!

SEKS

Ja dat. Precies dat!

M.J. 1

Ja.

SEKS

Sporten helpt niet.

M.J. 1

Dansen een beetje.

SEKS

Ja.

M.J. 1

Samen dan. Toch?

SEKS

Ze vinden jou een slet.

M.J. 1

Wie?

SEKS

Weet ik niet. Ze.

M.J. 1

Ze kunnen mijn rug op.

MOMENT 51
Danser zet het in beweging.
BOOS

Ik heb een keer een droom gehad
Dat ik de hele wereld vasthad
Hij was zo licht als een opblaasbal
Ik wist dat ik hem nooit meer los zou laten en dat ik hem tegen alles zou
beschermen, want dat kon ik
In mijn droom
Ik kon alles en iedereen beschermen
Met mijn armen
En ik was stikgelukkig
Stikgelukkig
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DENKER

Die meteoriet in Rusland, dat was dus helemaal niks. Dat was maar een dingetje van
10, 15 meter. Terwijl diezelfde avond, ging er een rotsblok langs de aarde van meer
dan 50 meter. En als dat een kwartier eerder was geweest dan had het de aarde
geraakt. Beng. Heel de Zuidpool weg. De aarde weg. Wij weg. Dat kan zomaar
opeens gebeuren. Elk moment kan dat gebeuren. Moet je je voorstellen. En daarom
zijn ze nou dus aan het denken hoe ze zo’n rotsblok als dat nog een keer gebeurt van
baan kunnen laten veranderen of afremmen. Met raketten of zo, of ze pakken dat
ding in met aluminiumfolie want dan remt hij af door het zonlicht.
En hoe pakken ze dat dan in? En wie doet dat dan?
Ze wisten eerst niet eens dat de aarde rond was totdat er iemand na ging denken.
Zou ik ook iemand kunnen zijn die daarover na gaat denken?
Als je slim genoeg bent.
Hoe weet ik of ik slim genoeg ben?

BOOS

Het lukt niet, ik wil wel maar ’t lukt niet
Ik wil wel
Ik wil echt wel
Maar ’t kan niet
Het lukt niet, het gaat gewoon niet
Ik wil wel graag maar het is zo moeilijk
Als je zegt dat je het wilt, dan kan je het
En als je niet kan dan wil je het niet

DANSER

Hou nou gewoon eens even je mond.

BLIJ

Ik ga niet meer op je wachten

BOOS

Mag ik een kus, voor je gaat

BLIJ

Nou, misschien tot snel

BOOS

Ik had nooit gedacht dat je op zou geven

BLIJ

Wel dus

BOOS

Jammer

BLIJ

Bekijk het maar

BOOS

Ik ben gewoon zo.

BLIJ

Hoe?

39

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

BOOS

Zo.
Wat dacht je van vrienden?

BLIJ

Wie?
Wij?

MOMENT 52
Danser danst op ‘ Bist du bei mir’.
DANSER

Er zat wat in je bus. Eindelijk.

EVA

Van wie?

DANSER

Staat er niet bij.
‘Mocht de wereld ooit vergaan, weet dan dat je er altijd was, bent en zal zijn. Dat je
het leven dat wij met zijn allen op deze wereld in een oneindig stelsel van sterren en
planeten leven, met alle macht en kracht hebt proberen zin te geven. Ik wil dat je je
realiseert dat je bijzonder bent. Met niemand te vergelijken en bij iedereen anders.
Dat is wie je bent. En waar je voor leeft. Dat is je kracht. Dat mag je niet vergeten. Jij
bent Eva’.
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