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Amy (zus van Noa, vriendin van Sterre)
Karel Kluister (vader van Madelief en Sterre)
Koos (huurmoordenaar)
Madelief (zus van Sterre)
Noa 1 en Noa 2
Bram (vriendje van Madelief)
Maaike (moeder van Noa en Amy)
Annemarie Kluister (moeder van Madelief en Sterre)
Bregje (zus van Bram, vriendin van Emma)
Emma
Sterre (zus van Madelief)
Tank (huurmoordenaar)
Anna (vriendin van Emma)
Lana (vriendin van Emma)
Verteller

kan gedubbeld met Koos

bij voorkeur twee zeer gelijkende spelers

kan gedubbeld met Koos of Tank

In de tekst wordt gerefereerd aan een ‘podium’; dit is een verhoging van ongeveer 80 cm, 4 x 4 meter,
in de linkerachterhoek van het speelvlak; verder is er sprake van ‘zuilen’, deze worden gevormd door
organzadoek dat aan een ring van boven naar beneden hangt.
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Scène 1
Muziek: ‘Sing sing sing’ Benny Goodman. Een leeg decor. De verteller komt op. Spot op de verteller.
VERTELLER
Zit u allemaal goed? Momentje. (roept naar achteren) Staat Tank klaar? (antwoord: “Ja!”) En Koos,
Koos sta jij ook klaar? (antwoord: “Ja!”) En Karel? Karel sta jij ook klaar? (antwoord van zelfde stem:
“Jaha”) Heeft Noa d’r kostuum nou aan? (onverstaanbaar antwoord uit de kleedkamer van duidelijk
twee verschillende stemmen) En Madelief? (iemand anders komt kort op: “Nee Madelief is er even
niet”) O, okee. Nou goed, laten we toch maar beginnen. We gaan beginnen!
Licht achter op toneel, op podium en ernaast. De troupe komt op, loopt op de achtergrond druk heen
en weer, korte ontmoetingen, af en toe een omhelzing, soms gaat iemand zitten, gaat iemand anders
ernaast zitten, kort gesprekje, de eerste staat weer op en loopt verder. Telkens als de Verteller
iemand nodig heeft komt die uit deze massa naar voren.
VERTELLER
Waar zal ik beginnen met dit verhaal? En wanneer? Goed, Madelief is er niet. (Madelief op) Dus we
beginnen als Madelief al dood is.
MADELIEF
Ik ben dus al dood. Vrachtwagen, niet gezien. (Geluid: felle claxon van vrachtwagen en piepende
remmen)
VERTELLER
Laten we beginnen bij de dokter.
ANNEMARIE (op)
Dr Kluister, psychiater.
VERTELLER
De dokter heeft twee interessante patiënten.
ANNEMARIE
Hm, inderdaad. Lana LANA (op)
Hoi, ik ben Lana.
HELE TROUPE
Hoi Lana…!
ANNEMARIE
Lana, interessant geval - en Noa.
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NOA (Nadia)
Dat ben ik dus.
NOA (Puk)
Dat ben ik dus. (haalt Amy) Ik heb ook een zus trouwens.
AMY
Laat nou. Mam! Ze doet het weer!
NOA (Nadia, haalt Maaike)
En een moeder dus.
MAAIKE
Noa, laat Amy nou eens met rust. Annemarie, morgen tennissen? Bakkie doen?
ANNEMARIE
Is goed Maaike. Maar ik ben ook de moeder van Sterre STERRE (op)
Zal ik je tas anders even naar boven brengen mam?
ANNEMARIE
- Nee laat maar Sterre. Ga maar huiswerk maken met Amy. En ik ben de vrouw van Karel.
KAREL (op met tekening)
Kijk, die tekening, die maakte ze toen ze… Wanneer was dat…
ANNEMARIE
En… de moeder van Madelief.
MADELIEF (op)
Maar ik ben dus al dood. Vrachtwagen, niet gezien. (vraagt aan Verteller) Hoe is het met Bram?
BRAM (op)
Ik ben ontroostbaar. Madelief was mijn lief.
MADELIEF
Kan niemand Bram troosten? (Stilte) Vind het ook wel vertederend…
(Bregje op, gaat naar Bram)
VERTELLER
Kom jij ‘m troosten?
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BREGJE
Natuurlijk kom ik Bram troosten! Ja niet zo hè! Het is m’n broer…
VERTELLER
O ja, jij bent z’n zusje.
BREGJE
Zus! Ik heet wel BregJE maar ik ben niet zijn zusJE maar zijn ZUS! Tien minuten ouder!
VERTELLER
Maar jij had ze gekoppeld. Want je was een vriendin van Madelief.
BREGJE
Ja… Met Anna hier…
ANNA (op)
Maar alle drie waren we vooral vriendinnen van Emma. Madelief was de beste vriendin van Emma.
Emma?
(Iedereen kijkt om naar Emma, die niet naar voren komt, maar blijft staan waar ze is en iedereen
minzaam toelacht)
VERTELLER
Emma? (Stilte) Volgens mij beginnen we toch met Emma.
(Vanuit positie neemt iedereen een showballetpose aan, de armen uitgestrekt naar Emma, die
langzaam naar voren schrijdt en op de schouders genomen wordt. Muziek fade uit, live begeleiding
neemt over. Emma zingt. Aan het eind komt Lana bij haar staan, kijkt bewonderend)

Scène 2
Noa (Nadia) ‘in bed’, op rand van podium. Amy op van rechts.
AMY
Noa! Wat doe jij op mijn Facebookaccount!? Dat is een naaistreek, dat je allemaal “likes” hebt
gegeven aan berichtjes van Peter de Wit. [Ensemble: “Peter de Wit”] Hij gaat me allemaal berichtjes
terugsturen, bweuh… Waarom doe je dat, echt?
NOA
Amy? Waar heb je ’t over? Schat, ik heb jouw wachtwoord toch helemaal niet? En bovendien, zoiets
lulligs zou ik nooit doen. Ik weet toch dat je Peter de Wit helemaal niet mag. Het verbaast me dat hij
een Facebookvriend van je is, want ik weet dat je ‘m onaantrekkelijk vindt vanwege z’n grote kin, zijn
keuze van brilmontuur en de manier waarop-ie z’n tas altijd draagt…
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AMY
Oooooowwwhhhh! Wat moet ik toch met jou?! Mam? Maham?
MAAIKE
(op van rechts) Wat is er nou weer?
AMY
Noa heeft op mijn Facebook gezeten, nou ja, jeweetwel.
MAAIKE
Het zal wel. Noa, ik moet even met je praten. Amy, wieberen. (Amy af)
Noa, ik heb goed nieuws. Ik heb een nieuwe school gevonden die jou wil accepteren. Het is de school
waar Sterre ook op zit. Jij komt in de klas waar Madelief in zat. Dus, aankleden, over een uur moeten
we d’r zijn voor een afspraak.
NOA
Dat is goed, mam. Ik heb er zin in.

Scène 3
Karel, Annemarie.
KAREL
Dat ze zo’n broekie stuurden om het te vertellen.
ANNEMARIE
Ja, die moeten het ook leren.
KAREL
Staat-ie daar te stuntelen, kan niet uit z’n woorden komen. Helemaal rood werd-ie.
ANNEMARIE
Ik geef het je te doen, zo’n boodschap brengen aan iemand die zo emotioneel reageert als jij. Dat
vind ik alleen maar heel erg mooi, lieverd. Maar dat is niet makkelijk.
(Sterre op vanaf podium, wordt nog niet opgemerkt)
KAREL
Ze hebben ons mooiste kindje gehaald, liefste. Ons mooiste kindje.
(Stilte)
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ANNEMARIE
Ik heb Bram gevraagd of hij morgenavond wil komen eten. Ik heb het gevoel dat hij het op prijs stelt
om contact te blijven houden.
KAREL
Ja, da’s goed. Ik vind het ook wel een leuk ventje. En hij weet soms dingen te vertellen over Madelief
die ik nog helemaal niet wist.
STERRE
Hoi! Ehm pap, ik heb een hele nieuwe opzet gemaakt voor m’n website, wil jij misschien even kijken
of je ’t wat vindt? Ik heb voor die achtergrond een hele andere kleur, meer groenig, en dan is dat
keuzemenu zo met een soort tegeltjes, best wel gaaf…
ANNEMARIE
Ik weet niet of je vader zo in de stemming is nu, Sterre.
STERRE
Heb je ’t zwaar, pap? (omhelst hem)
KAREL
Laat maar even, Sterre. Natuurlijk hebben we ’t allemaal zwaar, ’t ene moment iets meer dan ’t
andere. (tegen Annemarie) Ik maak dan wel weer eens gebakken aardappelen, morgen.

Scène 4
Flashforward, ander licht. Lana, Annemarie met map, rechtsvoor. Muziek.
ANNEMARIE
Ja ja. Hmhm.
LANA
Dus…
ANNEMARIE
Ja.
LANA
Alles aan Emma was perfect. Alles had… kwaliteit. Als Emma naar je lachte dan was dat nooit omdat
ze aardig gevonden wilde worden – door jou, hell no, ze had zoveel mensen die haar op handen
droegen, ze had het helemaal niet nodig om door jou –
ANNEMARIE
Je bedoelt door jou.
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LANA
Ja, dat zeg ik toch, door jou.
ANNEMARIE
Nee, door jou, door Lana. Dus je zou ‘mij’ moeten gebruiken. Als je over ‘je’ in het algemeen praat
blijft het buiten jezelf. Het gaat over jou, over wat Emma voor jou betekende. Begrijp je?
LANA
Doet u dit vak al lang?
ANNEMARIE
Zo’n vijftien jaar. Ik weet niet of je dat lang moet noemen. Waarom vraag je dat?
LANA
Gewoon, nieuwsgierig.
ANNEMARIE
Wil je verder vertellen over Emma?
LANA
Als Emma naar je lachte, dan betekende dat iets. Dus daar deed je alles voor. Die lach, en dat jij daar
dan de aanleiding voor bent…
ANNEMARIE
Ik?
LANA
Nee, ik.
ANNEMARIE
O.
LANA
Wat stinkt het hier, zeg. Echt muf. Ik ga altijd meteen douchen als ik hier vandaan kom.

Scène 5
(Sterre op, huilend. Smijt met dingen. Staat voor de spiegel)
STERRE
Waarom moet je dood zijn voordat ze van je houden?
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(herneemt zich) Sterre, je bent afschuwelijk. Je bent erger dan niets. Je zusje is dood en jij denkt
alleen maar aan jezelf. Ze is dood. Dat is het enige waar je verdrietig om mag zijn. Moet zijn. Het
enige.
“Ons mooiste kindje.”
“Ons mooiste kindje.”
[Ensemble: “Ons mooiste kindje…”]
Nu moet ik het mooiste kindje zijn.
(Ze kijkt in de spiegel, waar nu - door middel van licht – Madelief zichtbaar wordt, die haar spiegelt.
Sterre begint aan haar haar te plukken. Trekt andere kleren aan. Probeert make-up uit. Dit moet net
zo lang doorgaan tot het publiek begrijpt dat ze zich niet alleen mooi wil maken, maar dat ze probeert
er uit te zien als Madelief. Op dat moment stapt Madelief door de spiegel)
MADELIEF
Zo heb ik mijn haar toch niet? Echt truttig.
STERRE
Ja dat vind ik ook, maar je hebt … had het wel zo.
MADELIEF
Ga je nou de hele tijd in de verleden tijd praten? Lekker opbeurend. (Stilte) Moet je dat kettinkje van
mij niet omdoen?
STERRE
Welk kettinkje?
MADELIEF
Dat vriendschapskettinkje met Emma, je weet wel, zij de ene helft, ik de andere.
STERRE
O ja. Maar ik weet niet waar dat is. (Stilte) Papa en mama zijn verwoest. Als een stad in het MiddenOosten na een bombardement.
MADELIEF
En jij?
STERRE
(Stilte, wegwerpgebaar) Help je mij? Als ik ze jou kan teruggeven, dan –
MADELIEF
- kunnen ze weer van jou houden? Omdat jij mij bent?
STERRE
Het klinkt stom. Maar help je mij?
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(Madelief doet een loopje, gebaart Sterre te volgen. Dan laat ze Sterre alleen lopen als zijzelf, geeft
aanwijzingen, kneedt Sterre. Muziek. Ze doet gebaartjes voor, laat Sterre ze kopiëren. Glimlach,
manier van lachen, pruilen, in alles doet Sterre haar na en coacht Madelief haar. Tenslotte:)
MADELIEF
Maar als je toch bezig bent, dan hoort dit er ook bij…!
(Muziek stopt. Licht verandert. Flashback. Sterre kijkt van de zijkant. Bram op op podium, Madelief
hangt om zijn nek)
BRAM
Hee schatje! Hmm, wat ruik je lekker! Wat ben je lekker!
MADELIEF
Vind je dit leuk staan?
BRAM
Jaaa. Leuk. Gaaf. Hee, heb je nog nagedacht, over morgen?
MADELIEF
Ja, maar… Emma zou nog bellen, we zouden met de meiden… Ehm…
BRAM
Ja, wat?
MADELIEF
Niet zeggen, maar Emma gaat een tattoo laten zetten.
BRAM
Daar is ze toch te jong voor?
MADELIEF
Daarom zeg ik: niet zeggen.
BRAM
En dan moet jij mee?
MADELIEF
Liefje, dat snap je toch wel? Vriendinnen… Maar nu gaan wij wat leuks doen!
BREGJE (op)
Ha broertje.
BRAM
9
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Ha grote zus. Bregje, zeg jij eens tegen Madelief dat ze morgen beter met mij mee kan gaan.
BREGJE
Morgen? O, omdat wij met Emma naar Henk’s Tattoo zouden gaan? Eh. Ga maar met Bram mee.
MADELIEF
Hoezo?
BREGJE
Lana zegt dat er maar één iemand mee mag in die tattooshop. En dat zij dus met Emma mee gaat.
MADELIEF
Lana! Ik doe die trut vandaag of morgen wat!
BRAM
Nou, morgen in elk geval niet, want dan gaan wij… (ze worden intiem, waarop Bregje weggaat)
(Licht verandert. Bregje en Bram af, Sterre naar midden, Madelief naar beneden)
STERRE
Is dat niet gek? Nou okee.

Scène 6
(Muziek. Bregje doet dansoefeningen. Lana op. Kijkt naar Bregje terwijl die oefent)
LANA
Hi. Leuk, die.
BREGJE
Ja? Dank je.
LANA
Staan je heel goed. Ja, jij kan die hebben hè, met zo’n figuur. (Stilte) Die doe je ook heel goed. Knap
hoor. (Stilte) O, die is wat minder.
BREGJE
Ja?
LANA
Ja, die moet je veel vloeiender kunnen, volgens mij. Met zo’n figuur, dan verwacht je dat als publiek.
BREGJE
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Ja?
LANA
Ja, dan is het raar als die beweging er zo zeg maar houterig uit ziet. Ik bedoel het niet lullig hè, ik wil
je alleen maar helpen. Probeer ‘m nog eens.
BREGJE
Nou, ik wil eigenlijk m’n oefeningen even afmaken…
LANA
Nee, doe die ander nou even. Doe ‘m nou even.
BREGJE
Ik moet die eigenlijk nog meer oefenen, hij is nog niet helemaal ingedaald…
(Bregje doet oefening nogmaals. Anna op)
ANNA
Hi meiden!
LANA
Nee, die is inderdaad nog niet helemaal ingedaald. Zoals je ‘m nu doet, zo zou Anna ‘m zelfs nog
kunnen. Hoi Anna.
ANNA
Waar ging het over?
BREGJE
Nee laat maar. Lana vindt dat ik die oefening nog een beetje houterig doe.
ANNA
Houterig? Ben jij jaloers of zo?
LANA
Helemaal niet! Ik probeer haar alleen te helpen. Waarom doe jij gelijk zo negatief? Typisch.
ANNA
Nou ik vind ‘houterig’ nogal negatief klinken.
LANA
Is ook maar een woord. Mag je elkaar dan helemaal niet helpen? Voor jou is zeker meteen alles
helemaal goed. (Stilte) Dat verklaart een hoop.
ANNA
Wat bedoel je daar mee?
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(Emma op. Zit op rand van podium. De drie meiden klitten meteen om haar heen)
EMMA
Meiden! Jullie raden nooit wat er met Emma’s buikje gaat gebeuren!
ANNA
Wat?... Nee!... Emma, ga je… ga je… Zwanger worden?
(Iedereen lacht Anna uit)
BREGJE
Ik denk dat je ‘m gaat vullen met een hele grote Ben & Jerry’s!
LANA
Nee! Ik weet het! Emma… een piercing?
EMMA
Lana gaat door voor de wasmachine!
ANNA
O Emma, je moeder gaat gek worden!
EMMA
Weten jullie nog hoe ze flipte toen ik die eerste tattoo liet zetten? Nu gaat ze door het dak! Maar ik
heb er zoooooooo’n zin in!
(Meiden joelen. Emma vertelt over details van de navelpiercing die ze wil laten zetten )
ANNA
Ik weet zeker dat Madelief dat ook fantastisch had gevonden.
(Stilte)
BREGJE
Anna, wij moeten trouwens naar training.
ANNA
O ja, hoe laat is ’t dan? O shit, ja, we moeten opschieten. (Bregje en Anna af)
EMMA
Ja, Madelief.
LANA
Wat?
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EMMA
Ik heb nog steeds mijn helft van onze vriendschapskettinkjes om. Kijk. Madelief was zo… trouw. En
altijd vrolijk. Ook als ze boos was was ze eigenlijk vrolijk. Ik mis haar.
LANA
Gelukkig heb je mij nu.
EMMA
Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor jou, om dat voor je ogen te zien gebeuren.
LANA
Ja. Was het ook.
EMMA
Vind het nog steeds zo’n idioot idee, dat ze gewoon niet oplette en dan voor een vrachtwagen komt.
Ik bedoel. Dat kan dus iedereen gebeuren. Dat zou in principe mij ook kunnen gebeuren.
LANA
In principe.
Hee, Anna zei zoiets raars daarnet.
EMMA
Wat dan?
LANA
Ik was Bregje aan het helpen met een van die oefeningen, begint Anna over dat ik jaloers zou zijn.
EMMA
Zomaar uit het niets?
LANA
Ja! Uit het niets. Jaloers op Bregje. Best wel een rare griet hoor, die Anna. Ik denk dat zij zelf
helemaal niet met kritiek kan omgaan, dat ze daarom alles wat zeg maar te maken heeft met beter
maken, tips geven en zo, dat ze dat meteen negatief invult. Zo van jij bent jaloers meteen.
EMMA
Ik vind Anna juist heel recht door zee.
LANA
Ja dat vind ik ook, daarom vind ik dit ook zo raar! Maar moet je eens opletten. Als iemand haar een
tip geeft, van joh je kan beter dit of dat, moet je maar eens opletten hoe ze reageert. Dat valt me nu
pas op, dat ze dat eigenlijk altijd doet.
EMMA
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Ja, ik zal eens opletten.
LANA
Het is zoooo belangrijk om dat soort negatieve energie, om dat uit de weg te gaan. Voor jou
helemaal, als je echt groot wil worden met zingen, dan kan je dat echt helemaal niet gebruiken. Die
negativiteit, die zuigt gewoon energie bij je weg. En je hebt alles nodig, echt alles, weet je wel, om
het te maken.
[“Ensemble: Je hebt alles nodig om het te maken”]
Kijk, Bregje is een heel ander verhaal, die snapt dat wel, die probeert zelf ook iets met dat dansen.
Dan heb je gewoon een drive, weet je wel, dan heb je een ander soort energie. Dat zijn de mensen
die je om je heen nodig hebt. Maar die Anna…

Scène 7
Koos en Tank vóór op toneel, in een lichtstraatje.
TANK
Witbrood met jonge kaas. Hoe lang eten we nou al witbrood met jonge kaas? Het komt me m’n strot
uit. Kaas okee maar dan jonge kaas.
KOOS
D’r is geen geld.
TANK
Dat is toch geen vreten? Koos, jij en ik, wij moeten toch in conditie blijven? Wij moeten toch in shape
blijven? Straks krijgen we weer een opdracht en dan staan we na honderd meter rennen met de tong
op de schoenen.
KOOS
D’r is geen geld dus je mot niet zeiken.
TANK
Geen geld, geen geld, ja lekker, maar – hier, moet je kijken, die spieren van mij! Dat was gewoon
beton zo hard. Gewoon beton. Stalen spieren, stalen zenuwen. En dan moet je nou eens voelen, het
lijkt wel of je tegen een zak basterdsuiker staat te douwen.
KOOS
D’r is geen geld want we hebben geen opdrachten dus je mot niet zeiken en overdrijven is ook een
kunst.
TANK
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Niks overdrijven! Hier, moet je voelen. Hier. Voel dan.
KOOS
(voelt) Ja, je moet ze wel aanspannen.
TANK
Wat? Dat is toch net basterdsuiker?
KOOS
Je moet ze aanspannen! Hier, voel die buik van mij maar eens. Kijk, als ik ‘m slap hou, ja dan ben ik
ook drie maanden zwanger. Maar als ik ‘m aanspan, dan voel je heel wat anders. Hier, voel dan.
TANK
Ja, ik voel het.
KOOS
Nou, span jij die biceps ook eens aan dan. Hier geef mij je hand, en dan moet jij terugtrekken. Ja zo.
En dan moet je nou eens voelen. Met je andere hand. Kijk, zo kan je ’t pas voelen.
(telefoon gaat ergens)
Shit, telefoon, Tank, waar is dat ding? Shit, Tank, dat ken een opdracht zijn, waar is dat klereding?
(vindt telefoon)
Hallo, met TaKo, “voor al u problemen die u niet op een andere manier ken oplossen”.
O hallo ma. Ja ik weet het. Ik weet het. Ja hij wordt zestig vandaag. Ja. Ik stuur hem wel een kaartje.
(Tank gebaart “nee”) Ik stuur hem wel een whatsappje. Heb die dat? Wat? Of ome Piet ook
Whatsapp heb. Whatsapp. Of die dat heb. Of die Whatsapp heb. Nee, ik zeg helemaal niet elke keer
twee keer ‘heb’ achter mekaar. Nee, ik ga ‘m geen watten geven, wat moet ome Piet nou met
watten? Ik ga ‘m helemaal geen kadootje geven, want eh… want eh we zitten een beetje krap bij kas.
Ja, dat is een lang verhaal, ma, andere keer. Nou ik ga hangen ma want we verwachten een
belangrijk telefoontje.
TANK
(mompelt tijdens vorige tekst voor zich uit) Kijk, ouwe kaas, dan heb je nog wat, dan heb je nog
smaak in je bek, een beetje pit. Beetje mosterd d’rop. Lekker. Maar ook niet de hele tijd natuurlijk.
Kijk je wil af en toe ook eens een lekker.. lekker kroketje. Kroketje met mosterd, da’s nog veel
lekkerder. Of een gehaktbal. Gehaktbal met een uitje. Daar zou ik nou trek in hebben, een kroketje
met mosterd en een gehaktbal met ui. Of kipnuggets. Met van die rooie saus. Lekker, kipnuggets.
Berelul, gaat er ook wel in, lekkere berelul. En dan iets toe, voor het evenwicht hè, iets zoetigs toe,
ijs, zo’n lekkere Magnum. Kroket, gehaktbal, berelul, Magnum. (schreeuwt) Magnum!
[Ensemble: “Magnum”]
KOOS
(schrikt, hangt op) Wat? Wat zit jij nou Magnum te brullen terwijl ik met m’n ma aan de telefoon zit?
Ben jij achterlijk? M’n ma mag toch nooit weten wat wij doen? Stuk snotschijt dat je ben!
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Scène 8
(Licht verandert. Flashback. Maaike en Annemarie maken schoon, stofzuigen, ramen zemen. Geluid
van stofzuiger onder de tekst)
MAAIKE
En dan zit ze te huilen in d’r kamertje omdat d’r van alles is veranderd, en kapot gemaakt, en zij heeft
zelf geen idee hoe dat gebeurd is. Geen idee. Terwijl ze het toch echt zelf heeft gedaan.
ANNEMARIE
Maar je zei ook dat ze zich opgegeven had voor allerlei dingen?
MAAIKE
Ja, komt er opeens post binnen, van talentenshows, heeft ze zich opgegeven, en dan zegt ze “Mam
dat heb ik helemaal niet gedaan, dat zou ik nooit durven”. En romantische kaartjes van jongens, die
ik nog nooit heb gezien. “Wat een geweldige tijd heb ik met jou gehad, doen we ’t gauw nog een
keer?”
ANNEMARIE
Heb jij haar ook al eens meegemaakt als ze zo “anders” is?
MAAIKE
Nee. Amy wel, die heeft ‘r wel eens gezien zo.
ANNEMARIE
Ja, Madelief kan ook wel eens haar buien hebben, dat ze de ene keer veel uitgelatener is dan de
andere keer. Gisteren ook. Daar kunnen kinderen ook heel verschillend in zijn. Sterre is bijvoorbeeld
veel stabieler dan Madelief, of laat ik zeggen gelijkmatiger.
Maar dit wat jij van Noa beschrijft, dat ze zelf echt niet meer weet – want je weet zeker dat ze dat
niet speelt? Je weet zeker dat ze ’t echt niet meer weet?
MAAIKE
Ja, dat weet ik echt zeker. Ze kan vast ook wel acteren, maar als ze dit zou spelen dan zou ze wel zo’n
verschrikkelijk goeie actrice moeten zijn…
ANNEMARIE
Dan lijkt het wel echt een geval van DIS, Dissociatieve Identiteits Stoornis. Vroeger heette dat
meervoudige persoonlijkheid.
MAAIKE
Meervoudige persoonlijkheid... Maar dat is heel ernstig!
ANNEMARIE
16

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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

Dat zou het kunnen zijn hè. Ik kan geen diagnose op afstand stellen.
MAAIKE
Maar waar komt dat dan vandaan? Wat kan zoiets veroorzaken? Ze had dat vroeger niet.
ANNEMARIE
Meestal komt het van een trauma. Ja, dan denk je meteen aan het overlijden van Stijn. Maar het
gekke is, dat meestal een deel van de persoonlijkheid wordt afgestoten dat te maken heeft gehad
met het trauma. Dus bijvoorbeeld het kleine kind dat geslagen is, of verlaten, dat neemt dan alle pijn
op zich, zodat de rest van de identiteit verder kan gaan.
Maar in dit geval, zo te horen hè, lijkt het eerder alsof Noa een soort wens-identiteit heeft gecreëerd,
iemand die alles kan en durft.
MAAIKE
En iets teveel durft. (Stofzuiger uit . Stilte) Maar Annemarie. Jij bent toch gespecialiseerd ook in dat
soort dingen? Kun jij Noa niet in behandeling nemen?
ANNEMARIE
Dat moet je me niet vragen, Maaike.
MAAIKE
Ik vraag het je juist wel. Omdat jij mijn vriendin bent. Omdat jij dit hartstikke goed kan. Omdat je Stijn
ook gekend hebt.
ANNEMARIE
Niet de dochter van een vriendin. Sorry. Dat loopt teveel door elkaar, ik ken Noa persoonlijk, kom
haar op verjaardagen tegen. Dat zou rommelig worden.
MAAIKE
Ach verdomme Annemarie, jij bent de beste!
ANNEMARIE
Ik ga je verwijzen naar een heel goeie collega. Sorry. Ik kan het niet doen.

Scène 9
(Sterre, Amy linksvoor. Amy op rand van podium, kijkt naar Sterre, die allerlei kleren van Madelief aan
heeft. Af en toe doet Sterre ook een typisch Madelief-gebaartje. Amy heeft een broek aan met de
winkelbeveiliging er nog aan)
AMY
Wat heb jij aan?
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STERRE
Gewoon. Hee, heb jij een nieuwe broek?
AMY
Ja. Kadootje van Noa.
STERRE
Zo. (gebaart: draai eens rond)
AMY
Ze had iets goed te maken.
STERRE
Lekker kadootje, dat – hoe heet het – dat ding zit er nog aan.
AMY
Wat? Shit! Dat heb ik helemaal niet doorgehad… Heeft ze ‘m gejat… En nou?
STERRE
Terugbrengen. Ja, je kan daar niet met goed fatsoen mee blijven lopen. En als je ‘m d’raf trekt maak
je de broek kapot.
AMY
Mag ze ‘m zelf terugbrengen. Noa! (Stilte) Ze is niet thuis. (Stilte) Maar anyway. Boeien. (Stilte,
verzamelt moed) Wat ben jij nou aan het doen?
STERRE
Hoezo? Wat bedoel je?
AMY
Sterre, kappen! We zijn al ik weet niet hoe lang beste vriendinnen. Maar je bent nu ziek bezig.
STERRE
Helemaal niet.
AMY
Je bent bezig Madelief te kopiëren. Hoe ziek is dat.
STERRE
Toen Madelief dit droeg, en zo deed, was het helemaal niet ziek. Zij was mijn zusje, mijn fantastische
zusje. Mijn mooiste zusje. Wat is er dan ziek aan als ik een stukje van haar wil meenemen in mijn
leven.
AMY

18
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Nee, een stukje, daar is niks mis mee. Maar jij bent… Gadver! Jij bent ALLES van haar over aan het
nemen. D’r blijft gewoon geen Sterre meer over. Dat is ziek.
STERRE
Rot op, Amy! Jij respecteert gewoon niet dat ik verdriet heb om mijn zusje dat verongelukt is! Dat ik
om haar rouw! Ben jij nou een vriendin? Ik weet wel dat je een hekel aan haar had!
AMY
Ja, ik had een hekel aan haar! Ik ben jouw vriendin, niet de hare! (Stilte) Sorry. Ik heb me ook heel
schuldig gevoeld over die keer dat ik haar uitlachte om dat vriendje van d’r. (Stilte) Ik snap het ook
gewoon niet. Ik snap niet waarom je haar kleren aandoet. En ik vind het gewoon creepy dat je
opeens anders gaat praten, dat je opeens net als Madelief gaat lopen. Waarom doe je dat? Sterre,
verdomme, ik maak me gewoon zorgen om je.
(telefoon van Sterre gaat)
STERRE
Wacht even. Met Sterre. (loopt met telefoon stukje weg van Amy) Hoi. Hoi. Ja. Hoe gaat ‘t? Ja. Ja. Ja,
dat snap ik. Ja, dat heb ik ook. Ja, eh, ik dacht… Ja! Nou, eh, morgen? O, okee. Met Bregje, ja. Ja.
Hoe is het met…? Ja, zij was ook best wel… Ja. Nou, weet ik het, iets drinken… Filmpje misschien? Ik
weet niet, wat deed je met… Ja! Ja sorry, ik hoor het mezelf zeggen. “Wat deed je met Madelief” ja
dat klinkt raar natuurlijk. Ja. Nee… Nee natuurlijk… Donderdag, ja donderdag is goed. Kom jij dan…?
Ja. Ja, is goed. Tot dan! Tot dan, doei.
AMY
Als dat was wie ik denk dat het was ga ik gillen.
STERRE
Bram.
AMY
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! (Stilte) Sterre, je maakt jezelf belachelijk.
NOA (Puk) (op)
Komt er eentje klaar hier of zo?
STERRE
Noa?
NOA
Ja, hoi. Ik kom bij jou op school. Ja, een paar maanden geleden kon dat nog niet, maar nu is er
opeens plek in die klas, ik weet ook niet waarom.
STERRE
Dat is omdat mijn zusje is verongelukt. Madelief. Zij zat in die klas.
19
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NOA
Joeoeoeoepffiewhee! Sooo daar ga ik gierend af hee. Onwijs sorry hè. Ik had die link niet gelegd
Madelief – school – juist… Kom ik met mijn botte kop. Bedankt Noa. Sorry hè. Hoe gaat ‘t?
AMY
(trekt broek uit) Die broek is gejat. Je mag ‘m zelf terugbrengen.
NOA
Hee! Een gegeven paard! Nou, okee. Chill.

Scène 10
(Scène vrijwel zonder tekst, muziek eronder (zelfde als 6a). De vriendinnen. Te zien is hoe Anna af en
toe tips krijgt en daarop reageert. Veelbetekenende blikken van Emma en Lana)
Anna en Bregje oefenen een dans, voortoneel. Lana en Bregje op podium, geven Anna tips
(onverstaanbaar door de muziek). Anna heeft duidelijk moeite met de tips die ze krijgt. Op zeker
moment praat Emma even met Anna. Anna probeert het dan nog één keer en stopt er dan mee.
ANNA
Doe het dan lekker allemaal zelf! (Muziek fade out)

Scène 11
Noa (N) bij Annemarie. Muziek. Eerste sessie.Rechtsvoor.
NOA
Bedankt.
ANNEMARIE
Het ging natuurlijk niet om jou, dat begrijp je.
NOA
Nee, natuurlijk, dat begrijp ik.
ANNEMARIE
Het is een goede gewoonte om geen bekenden te behandelen. Dingen kunnen door elkaar gaan
lopen.
NOA
Ja ik begreep al dat u nu niet meer met mijn moeder over mij mag praten.
20
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ANNEMARIE
Dat klopt. (pauze)
Ik verwacht ook dat je je anders zult opstellen dan bij de vorige therapeut.
NOA
Ik heb gehoord dat ik me heb misdragen.
ANNEMARIE
Vond je dat zelf niet, op het moment dat je het deed? Het water uit een bloemenvaas over iemands
hoofd gieten? Die man zijn das afknippen?
NOA
Gelooft u me als ik zeg dat ik dat echt niet wist? Ik bedoel, ik ben me er niet van bewust dat ik dat
gedaan had. Ik doe dat soort dingen niet. Ik schaam me kapot.
ANNEMARIE
Je herinnert je er dus niets van. Goed. Ik heb hier gelukkig ook geen kroonluchter waar je aan kunt
slingeren. Zullen we dan maar beginnen? (Noa knikt) Waarom ben je hier, denk je?
NOA
Ik doe blijkbaar dingen die ik zelf niet weet. Ik misdraag me. Ik beledig mensen. Ik doe beloftes aan
allerlei mensen.
(indringend) Kunt u mij helpen?
[Ensemble: “Kunt u mij helpen?”]

Scène 12
Sterre en Madelief, rechtsachter.
STERRE
Hij komt dus zo. Weet je zeker dat je het goed vindt?
MADELIEF
Ik wil het, dat zeg ik toch. Hij is zo ongelukkig. Ik wil dat dat stopt. Ik wil dat hij weer lacht. Ietsje meer
zo, je haar. En je blik… Kijk! Kijk, zo.
STERRE
Wat als hij me niet leuk vindt?
MADELIEF
Zou raar zijn. Bij papa werkt het ook, toch?
21
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STERRE
Ik denk het wel. Laatst vergiste hij zich, zei hij “Madelief”.
MADELIEF
Tegen jou?
STERRE
Ja, toen schaamde hij zich. Deed-ie extra lief. Heel even. Toen voelde ik het, heel even.
MADELIEF
Wat?
STERRE
Hoe het is om jou te zijn. (stemmen achter) Daar is-ie!
Bram en Bregje op. Madelief trekt zich terug op de achtergrond.
BREGJE
Hoi Sterre! (zoenen) Hee, wat heb je met je haar gedaan? En je hebt ook een nieuwe bloes volgens
mij…
STERRE
Nou, die is niet nieuw hoor… Hoi!
BRAM
Hoi! Ja Breg moest naar dansles, dus die fietste effe mee.
STERRE
Gezellig. Maar ik dacht dat jullie een vriendinnenavondje hadden bij Emma?
BREGJE
Ja. Eh. Hadden we ook. Maar eh… Emma deed een beetje raar, aan de telefoon. Vroeg opeens wat ik
bedoelde met een opmerking – het ging eigenlijk helemaal nergens over. Dacht ze dat ik dacht dat zij
iets gezegd had… Nou ja, vertel ik nog wel een keer. Jullie moeten naar de film, toch?
STERRE
Geen vriendinnenavond dus?
BREGJE
Nee. Nou ja het lijkt erop dat er dus een vriendinnenavondje is van alleen Emma en Lana.
STERRE
O die is er wel?

22
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BREGJE
Ja, die zit met een soort tweecomponentenlijm aan Emma vast geloof ik. Hee, ik moet gaan, veel
plezier hè! (af)
STERRE
Ja doei!
BRAM
Zo.
STERRE
Zo.
BRAM
Ja, ik heb die inderdaad al eens gezien volgens mij. Maar hij staat toch een soort nieuw bij je, gek.
STERRE
Vind je ‘m leuk?
BRAM
Jaaa. Ja hoor.
STERRE
Zullen we gaan? Had je nog gereserveerd voor Fill the Void?
BRAM
Fill the Void? Nee, dat zou echt zo’n film zijn waar Madelief naar toe wilde. Wij gaan naar iets anders
hoor.
STERRE
Wat? Welke dan?
BRAM
Dead Man Down.
STERRE
O, okee. Nou, let’s go!

Scène 13
Muziek, als overgang. Flash forward: Annemarie, Lana. Rechtsvoor.
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ANNEMARIE
En op zeker moment ben je in contact gekomen met… (leest van papiertje) Tankred Unger…
LANA
Tank, ja. Kwam hem tegen bij een snackbar.
ANNEMARIE
Dat was dan wel heel toevallig. Als het gaat om zulke uitzonderlijke… laten we zeggen diensten, dat
je zo iemand in de snackbar tegenkomt.
LANA
Laten we zeggen dat ik door hem op het idee kwam. We… we raakten aan de praat. Hij deed heel
geheimzinnig en zo. Maar hij gaf me wel zijn telefoonnummer.
ANNEMARIE
En hoe raakt een meisje van 15 aan de praat met een man met die leeftijd en dat… beroep?
LANA
Hij had te weinig geld bij zich. Hij wilde een friet en een frikadel en een gehaktbal, maar hij had net te
weinig. Toen keek-ie zo hongerig, heb ik hem dat voorgeschoten, en toen raakten we aan de praat.
En toen ik die avond in bed lag te denken, toen viel ineens het kwartje – over wat hij doet – en toen
ben ik hem gaan bellen.
ANNEMARIE
Waarom?
LANA
Ja, waarom.
Heeft u wel eens een echt doel gehad in uw leven?
ANNEMARIE
Waarom vraag je dat?
LANA
“Waarom vraag je dat? Waarom deed je dat?” Mens, geef nou eens gewoon antwoord. Ik geef toch
ook antwoord als jij iets vraagt.
ANNEMARIE
Ja, en daar ben ik ook blij om. Ik heb verschillende doelen gehad in mijn leven, en nog steeds. Maar
we zitten hier voor jou.
LANA
Maar heb je wel eens ècht een doel gehad? Een doel waar alles voor moest wijken? Een doel dat je
hele leven zin gaf? Een doel waar je voor moest knokken?

24
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Mijn doel was Emma. Zo, zo fantastisch als zij was, zo wilde ik zijn. Ik wilde haar zijn. En ik wilde haar
voor mezelf. Ik wilde dat stralende van haar. Dat ze alleen voor mij straalde. Ik wilde tegelijkertijd
haar zijn en naar haar kijken.
Stilte
ANNEMARIE
En heb je je doel bereikt?
LANA
Ik was zó dichtbij. Zo dichtbij. En toen kwam zij.
ANNEMARIE
Aha. En toen kwam Tank.
LANA
Ik wilde haar alleen bang maken.
[Ensemble: “Ik wilde haar alleen bang maken”]
ANNEMARIE
Dat… gevoel, dat je voor Emma had of hebt… Kun je dat verliefdheid noemen?
LANA
Ik ben geen pot. Het was – heel iets anders, het was – veel groter…
ANNEMARIE
Laten we eens teruggaan naar die eerste ontmoeting. Je zag Emma toen ze zong.
(Flashback: einde van scène 1, op podium. Emma wordt opgetild door Bregje, Madelief en Anna.
Lana loopt op haar af. Muziek)
EMMA
(zingt)
LANA
(applaudisseert)
EMMA
En wie ben jij?
LANA
O… niemand. Ik vond het gewoon te gek om je te horen zingen.
MADELIEF
25
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Je hebt er gewoon een nieuwe fan bij, Emma. Jij bent toch Lana?
LANA
Ja. Hoi.
MADELIEF
Ik ben Madelief. Dat is Bregje, Anna, en Emma ken je natuurlijk.
EMMA
Wat kijk je, Lana?
LANA
O, niks. Sorry.
EMMA
Geeft niks. Kom d’rbij zitten. We zijn aan ’t trainen.
ANNA
Emma gaat zingen in ‘Holland’s Next Top Singer’ en wij gaan misschien de dans doen bij haar show.
EMMA
(zingt weer. Lana staart naar haar. Licht verandert. Einde flashback)
ANNEMARIE
Die talentenshow is niets geworden geloof ik hè?
LANA
Nee. Kijk me niet zo aan! Dat was niet mijn schuld!

Scène 14
Noa (N en P). Noa (N) middenvoor, Noa (N) achter haar op podium.Muziek.
Noa (N) wordt gebeld. Noa (P) achter haar, kopieert haar bewegingen totdat ze de afspraak afzegt.
NOA (N)
Hallo, met Noa? … Met wie spreek ik? … Roy wie? … Sorry, ik weet niet… Vanavond? Maar ik weet
niet… Waar heb je ‘t… Gisteren?... Ik heb jou toch helemaal niet ontmoet gisteren? Gisteravond? …
Nee, zo laat lig ik altijd al in bed… Wat? Wat!? … Nee, sorry, nee, ik ben je niet – dollen? Nee, ik
probeer je niet voor de gek te houden Roy, ik weet echt niet… Nee! Nee ik weet niets van een
ontmoeting vanavond, daar kan ik ook helemaal geen gehoor aan geven, want er staan andere
dingen op het programma, en ik moet ook vroeg naar bed, want morgen… Hallo? Roy? Hallo?
NOA (P)
26
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Je hebt ’t weer gedaan hè. Je hebt ’t weer geflikt! Je kan ook niks!
Noa (N) kijkt om zich heen. Ze hoort de stem, maar ziet Noa (P) niet.
NOA (N)
Wie ben jij?
NOA (P)
Ik ben Noa. Wat flik je nou, met die Roy? Roy is leuk, Roy is lekker, ik kan lachen met Roy, hij ruikt
lekker, hij danst geweldig…
NOA (N)
Ik weet nergens van. Ik ken die jongen niet, en ik ken jou niet.
NOA (P)
Wat zit je nou te zeiken? Je hebt altijd al een vriendje gewild.
NOA (N)
Helemaal niet! Vriendjes willen van alles. Ik ben daar nog helemaal niet aan toe. Wie ben jij? Heb jij
iets met die Roy afgesproken?
NOA (P)
Ja. Met Roy, en met Bart, en met Eelco, en met lange Hans, en meneer Van der Geest.
NOA (N)
Wat heb jij met meneer Van der Geest…?!
NOA (P)
Doe niet zo ongelooflijk bekrompen! Meneer Van der Geest zoent heel lekker.
NOA (N)
Gadverdamme dat wil ik helemaal niet horen!
NOA (P)
Zonder mij zou jij onverdraaglijk saai zijn, weet je dat? Ik heb ervoor gezorgd dat je die das afknipte
van die achterlijke psychiater. Dat je kamer een beetje kleur heeft…
NOA (N)
Dat groen, en paars!
NOA (P)
Dat je garderobe een beetje gewaagd is. Maar wat doe jij? Je gaat dat jurkje braaf weer terug
brengen naar die winkel – “sorry deze was per ongeluk met iets anders mee in mijn tas gegleden, nee
ik wist het niet, anders had ik natuurlijk wel afgerekend”. Dat je een keer een club van binnen hebt
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gezien, dat je überhaupt een keer naar Amsterdam bent geweest. Onder schooltijd. Dat je een keer
durft te zeggen wat je denkt. Zoals tegen De Bruijn.
NOA (N)
Doe jij dat? Heb jij dat allemaal gedaan? Maar hoe weet je dat ik dat wil?
NOA (P)
Nou, omdat ik jou ben.
NOA (N)
Omdat jij mij bent?
NOA (P)
Ja. Maar jij maakt er elke keer een puinzooi van, omdat je niet doorpakt. Weet je, misschien moet ik
het maar helemaal overnemen.
(Maaike en Amy pratend op van rechts achter, Noa (P) verdwijnt in zuil)
AMY
Ik ben mijn vriendin gewoon kwijt.
MAAIKE
Ja, dat klinkt heel triest. Ik zal het eens met Annemarie AMY
Echt, d’r kleren, d’r make-up, alles, zelfs d’r manier van kijken, het is gewoon creepy. En ik had toch al
zo’n schijthekel aan die Madelief.
MAAIKE
Let je een beetje op je taal? Noa kan je horen.
AMY
Je maakt een grap toch? Noa! Die scheldt als een bootwerker!
NOA
Wie, ik? Amy, je moet je vergissen, ik zou nooit ofte nimmer grove taal willen gebruiken.
MAAIKE
Nee? En wat heb jij dan tegen die leraar gezegd? Tegen meneer De Bruijn?
NOA
Ik heb geen idee waar u het over heeft, moeder. Meneer De Bruijn is soms wel aan de strenge kant,
daar ben ik niet altijd blij mee, maar ik zou nooit…
MAAIKE
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Hou op! Ik ben dat schijnheilige gedoe zo verschrikkelijk zat! Er zijn getuigen, heel veel getuigen, dat
jij meneer De Bruijn hebt uitgemaakt voor (leest van papierje) “boerenbraadlul”, “vetklep”,
“schijthufter”, “vieze pedo”, “plofkip”, “Barbapapa”, om maar te zwijgen van alle ziektes die je hem
gewenst hebt.
NOA (N)
Is “Barbapapa” een scheldwoord dan?
AMY
Wel tegen De Bruijn, want die is dik.
MAAIKE
Noa, je kunt dit niet maken. Ik heb jou zo niet opgevoed! Je gaat geen leraren uitschelden!
NOA (N)
Mama, echt…
MAAIKE
“Mama, echt, mama, echt…” Stop! Ik ben er klaar mee! Hou op met dat gelieg. Je hebt dat gezegd.
Kom er eerlijk voor uit.
NOA (N)
Ik ben eerlijk! Ik heb dat nooit gezegd! U mag me niet voor leugenaar uitmaken.
AMY
Wat ben je dan? Een actrice?
MAAIKE
Amy, genoeg! Ga wieberen. Noa, sinds je vader is overleden zijn er dingen aan de hand die… Ik weet
dat je niet met mij mag praten over wat je met Annemarie bespreekt. Maar ik word er zo
langzamerhand gestoord van. Je moet je gedragen. Altijd!
NOA (N)
U mag mij niet beschuldigen van dingen die ik NIET heb gedaan. Dat mag niet! Dat mag niet!
AMY
Je mag niet mijn kleren jatten, op mijn Facebook-account dingen zetten, mijn vrienden bellen om te
zeggen dat ik een slet ben…!
MAAIKE (naar Amy)
Amy. Ik snap dat je boos bent, maar dit helpt nu even niet…
AMY
Het is toch zo? Waarom luister je nooit naar mij? Waarom mag zij maar alles zeggen en doen? En als
ik iets zeg dan…
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MAAIKE
Nee, ik snap het. Ik snap het! Ik zeg toch dat ik het snap!
(intussen is Noa (N) ongemerkt gewisseld met Noa (P))
NOA (P)
Je bent toch een slet? Nadat ik Bart had gehad, moest jij ‘m ook nog even uitproberen. En hetzelfde
met Eelco. En mam, ja, ik heb De Bruijn uitgescholden. Weet je wat die klootzak geflikt had?
MAAIKE
Noa?
NOA (P)
Er zit een meisje in die klas, Anna of zo, die is heel onzeker, en d’r vriendje had het net uitgemaakt,
en die brandt-ie helemaal tot de grond toe af omdat ze iets niet wist. Echt belachelijk maken. Echt
gemeen. En toen heb ik hem uitgescholden. Omdat Anna dat niet durft.
MAAIKE
Noa, ben jij dat?
AMY
Zie je, nou zie jij het ook eens, mam.
MAAIKE
Noa, je zit net op die nieuwe school. Weet je hoeveel moeite het mij heeft gekost om die mensen te
overtuigen dat ze jou toe moesten laten?
NOA
Die vent moet gewoon weg. Hij hangt ook altijd zo over je heen als-ie zogenaamd iets uitlegt. En
stinken.
MAAIKE
Hoor je wat ik zeg?
NOA
Ach sodemieter op mens! (rent af, rechtsachter)

Scène 15
(Sterre, Bram, na de film, beginnen rechtsachter, bewegen naar middenvoor. Madelief is op de
achtergrond op het podium)
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BRAM
Die muziek, nee dat was Pink Floyd: ‘Shine On You Crazy Diamond’, dat is van ‘Wish You Were Here’.
STERRE
O, okee, nee ik dacht… Wel een heftige film hee. Ik ben nog een beetje…
BRAM
Ha. Je bent net Madelief.
STERRE
Vind je?
BRAM
Ja, die is ook heel gevoelig en zo. Was.
STERRE
Vond het wel mooi dat je elke keer op het verkeerde been gezet werd. Elke keer was er zo’n wending,
dat je dacht nu gaat het zo…
BRAM
Ja, en dan ging het dus zó…
STERRE
Maar, hee Bram, bedankt, voor het mee naar de film nemen…
BRAM
Ja, we zijn d’r hè. Vond het gezellig hoor.
STERRE
Hoe laat is het? Mijn ouders zijn waarschijnlijk al naar bed. Die zijn altijd vroeg op.
BRAM
O, ik kan gelukkig uitslapen.
STERRE
Heb je… zin om nog even mee naar binnen te gaan?
BRAM
En dan?
STERRE
En dan… colaatje? En dan zien we wel wat er gebeurt?
BRAM
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Nou kijk maar uit na een colaatje ben ik niet meer te houden. Grapje. Nee ik denk dat ik ga pitten,
lange dag geweest.
STERRE
Weet je ’t zeker?
BRAM
Ja.
STERRE
Okee. (Stilte) Je mag me ook hier op de stoep zoenen hoor.
BRAM
O nou da’s fijn maar… Is niet zo’n goed idee, Sterre.
STERRE
Niet?
BRAM
Nee. (Sterre probeert iets) Sterre… Niet doen.
STERRE
Sorry.
BRAM
Geeft niet. Hee… later…
STERRE
Later…
(Bram af. Stilte. Madelief naar voren)
STERRE
Je had beloofd dat ’t zou werken! Je had ’t beloofd!
MADELIEF
Je geeft veel te snel op! Je had beloofd dat je zijn pijn zou wegnemen. Ik heb je alles geleerd, alles!
Maar als je zo snel de moed opgeeft…
STERRE
Waar slaat dat op? Ik heb… Je hebt ’t gezien. Ik heb mezelf belachelijk gemaakt. Ik durf ‘m nooit meer
te zien.
(Karel op, dronken, zit op rand van podium. Madelief verdwijnt. Sterre merkt nog niets)
(Sterre doet nu haar tekst en Madeliefs antwoorden allebei)
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STERRE
- Hij is gewoon trouw. Aan mij. Dat is mooi. Geef ‘m tijd.
Maar ik ben jou nu. Dat ziet hij toch? … Misschien vond hij jou wel niet leuk genoeg.
- Dat lieg je! Jij doet ’t gewoon niet goed genoeg. En waarom heb je dat kettinkje nog steeds niet
gevonden?
KAREL
Madelief? Tegen wie praat je?
STERRE
Hoi pap. O eh… niemand. Heb ik je wakker gemaakt?
KAREL
Geeft niet. Ik vind ’t zo fijn je weer te zien. Ik heb je zo gemist.
(neemt Sterre op schoot) Jij bent mijn… mijn allermooiste. Mijn allermooiste kindje…
Ik moet een nare droom gehad hebben. Je mag nou niet meer weggaan, Madelief. Nooit meer.
STERRE
Nee pap. Ik blijf altijd bij je. Madelief blijft altijd bij je.
(Annemarie op van rechtsachter. Lichtverandering. Karel gebaart dat ze stil moet zijn)
KAREL
Sst. Ze slaapt. Onze Madelief slaapt.
ANNEMARIE
Madelief? Karel, dat is Sterre.
STERRE
Hoi mam. Hebben we je wakker gemaakt?
KAREL
Sterre? (duwt haar van zich af) Ben jij niet Madelief? Wat is hier aan de hand? Is Madelief toch weg?
ANNEMARIE
Sterre! Wat ben jij aan het doen? Ga naar je kamer!
Karel, liefje. Je hebt gedronken.
KAREL
Was dat Sterre? Ik schaam me.
(omhelzing)
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Scène 16
(Bregje, Anna, zitten op rand podium)
BREGJE
Hoe is het uitgegaan dan?
ANNA
Ik snap het niet. Ik denk dat iemand gestookt heeft. Hij begon opeens over dat ik met Mo gegaan zou
zijn, en dat iemand dat had –
EMMA (op, gaat op rand zitten aan kant van Bregje)
Hee Breg.
BREGJE
Hee Em.
(Anna wil verder gaan met haar verhaal, Emma praat over haar heen)
EMMA
Breg wat deed jij met Jim in de Popo?
BREGJE
Wat deed ik met Jim in de Popo?
EMMA
Ga je me nu vertellen dat je daar niet was? Ik heb je zelf gezien.
ANNA
O ja, dat is dat rare verhaal…
EMMA
Hoor jij ook iets?
BREGJE
Hou toch eens op. Waarom doe je zo lullig? Ze is je vriendin!
EMMA
Over wie heb je het?
BREGJE
Emma, kap nou. Wat is dit? Je kent Lana net een half jaar. Wie is er nou belangrijker voor je? Anna
ken je al je hele leven.
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EMMA
Als eten over de datum is gooi je het ook weg. Ik wil geen stokers om me heen hebben.
BREGJE
Dan kun je Lana beter wegdoen.
EMMA
Jaloers?
BREGJE
Em, het is duidelijk dat ze Anna weg wil hebben. En Claire, je hebt haar uit het niets uitgescholden.
Denk je serieus dat ze jou achter je rug om zwart heeft lopen maken? Ze zou niet eens durven! Ik
denk dat Lana gewoon –
EMMA
Hou nou eens op de schuld bij Lana te leggen, lekker makkelijk. Wat was jij met Jim aan het doen?
BREGJE
Nou, d’r was iets heel raars aan de hand. Ik kreeg een sms-je, van een privénummer: “Jim wil je graag
spreken, in de Popo” –
EMMA
Ja hoor.
BREGJE
Dus ik denk, wat zou er aan de hand zijn, ik daar naartoe. Komt Jim, helemaal over de rooie. Hij had
een sms-je van jou gehad, dat je hem nooit meer wilde zien, dat-ie je ook niet meer moest bellen of
sms-en. Je had hem door, zogenaamd.
EMMA
Wat? Je ijlt, joh!
BREGJE
Ik zweer het, Em. Hij was onwijs verdrietig. En ik weet niet wat je gezien hebt, maar ik heb hem
alleen even vastgehouden, om hem te troosten.
EMMA
Breg – ik geloof gewoon mijn oren niet. Hoe kan ik me zo in iemand vergist hebben? Je bent niet
alleen een slet, je staat hier ook gewoon recht in mijn gezicht te liegen. Jij spoort niet! Je bent een
fantast. Sms-jes, troosten! Gadverdamme. Hier! (pakt haar mobiel) Waar is dat sms-je dan hè? Hier!
BREGJE
Weet ik dat… Die kun je toch ook wissen?
EMMA
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Waarom zou ik die wissen? Waarom zou ik uberhaupt zo’n sms-je sturen naar Jim? Hoe durf je zo’n
lulverhaal op te hangen? Nou weet ik zeker dat je stiekem met hem hebt afgesproken.
BREGJE
Wat? Hij is mijn type niet eens! Hier, ik heb het nog met Anna erover gehad.
ANNA
Ja, dat is waar, Em.
EMMA
Hou jij helemaal je smoel. Wat doe je hier nog?
(Anna af, gebaart Breg om mee te gaan)
BREGJE
Em, ik zweer het. Ik zweer het! Het klinkt raar maar het is echt de waarheid! Bel Jim dan. Bel Jim!
EMMA
Okee. (belt; wacht) Nummer klopt niet. Hij heeft gewoon een ander nummer genomen, omdat hij mij
niet wil spreken. Omdat-ie nu jou heeft!
BREGJE
Em, ik vind Jim helemaal niet leuk! En hij mij al helemaal niet!
EMMA
Geloof je het zelf? Ik had gewoon gelijk naar Lana moeten luisteren. Ik snap niet dat ik het zo lang
voor je heb opgenomen. Bekijk het maar. (af)
BREGJE
Emma, verdomme!

Scène 17
(Muziek:Wish You Were Here, Pink Floyd. Filmpje van Madelief met vader en moeder wordt
geprojecteerd. Op de voorgrond zien we Sterre, die de bewegingen van Madelief probeert na te doen)

Scène 18
(Annemarie, Noa (N) rechtsvoor)
NOA
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Dat moet vreemd voor u voelen. Dat ik in de klas van Madelief zit. Eigenlijk in Madeliefs plaats.
ANNEMARIE
Ja, nou ja, dat is ook maar toeval. Hoe gaat het op je nieuwe school? Heb je een beetje vrienden
gemaakt?
NOA
Ja, er zijn een paar meisjes… Anna onder andere.
ANNEMARIE
O ja, die ken ik wel.
NOA
De jongens in de klas kijken me een beetje raar aan, alleen. Heb ik niet echt contact mee.
ANNEMARIE
Heb je ze ook gevraagd waarom ze dat doen?
NOA
Ze lachen alleen maar wat. Eéntje maakte een beetje rare gebaren.
ANNEMARIE
Hm. Ik heb ook gehoord dat je een aanvaring hebt gehad met meneer De Bruijn.
NOA
Mijn moeder had het daar ook over. Dat is weer zoiets. Ik herinner me niks. Ik zou dat nooit doen. Ik
krijg daar een heel raar gevoel van. Alsof allemaal mensen om me heen samenspannen om mij te
laten geloven dat ik dingen heb gedaan die ik helemaal niet gedaan heb.
ANNEMARIE
Wel een beetje raar hè? Dan zou meneer De Bruijn dus met alle kinderen in die klas hebben
afgesproken dat ze allemaal volhouden dat jij hem uitgescholden hebt voor “boerenbraadlul”.
NOA
Dat kan toch niet?
ANNEMARIE
En “Barbapapa”… Lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij voor jezelf
zeker weet dat je dat niet hebt gedaan, dat dat… naar is. Beangstigend.
NOA
Ben ik gek aan het worden, dokter?
ANNEMARIE
Zullen we het eerst eens over je vader hebben? Wat was jouw vader voor iemand?
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Scène 19
(Lana middenvoor, voor haar uitgespreid foto’s van Emma. Alle mensen naast Emma zijn er afgeknipt,
behalve Lana zelf. Muziek)
LANA
Kut, het is uitgelopen. (checkt haar oogmake-up in spiegeltje) Een uur mee bezig geweest. Klote. Ze
leken precies! Die ooghoekjes, wimpers, alles had ik precies… Klote, Emma! Klote! Waarom moet je
naar Bregje gaan om alles te checken, ik heb het je toch laten zien, ik heb je laten zien hoe ze met Jim
stond, precies op het goeie moment heb ik het laten zien, het was helemaal perfect, helemaal
perfect, net als jij, Emma. Waarom vertrouw je me niet volledig?
(pakt foto op) Schouder van Claire. Stom wijf. Maar als ik die d’r af knip gaat er een stukje Emma
mee. (pakt andere foto) Hand van Bregje. Bregje is niet goed voor je, Bregje is niet goed voor je.
Bregje geeft alleen maar om uiterlijk. Ze verpest je met haar ideeën over schoonheid. Slanke Bregje.
Nu is ze nog mooi, maar over vijftien jaar. Dan gaat alles hangen. Dan krijgt ze spijt dat ze …
Laat Bregje haar niet ompraten, alsjeblieft, alsjeblieft.
Lana, als het gebeurt, gebeurt het. Je moet het accepteren. Je bent maar een fractie van haar
perfectie, alles wat je van haar krijgt is meegenomen, je verdient het niet echt.
Nee! Ik wil het niet! Ik wil het niet!
(Emma ‘belt aan’, rechtsvoor. Lana veegt haar tranen weg en grist de foto’s bij elkaar. Doet ‘open’.
Emma op)
EMMA
Nou, dat is ook gebeurd.
LANA
Wat?
EMMA
Die trut. Probeert alles te ontkennen. Zegt ze dat ik een sms-je gestuurd heb naar Jim dat ik hem
“door had”, dat ik hem nooit meer wilde zien. Laat ik mijn mobiel zien, zo van “waar is dat sms-je
dan?” Zegt ze “ja die kan je toch gewist hebben”. Waarom zou ik dat doen? Ze is gek. Ik ben zo
geschrokken Lana, ik snap niet dat ik haar jarenlang bij me heb gehouden. Ze fantaseert gewoon.
Echt geen ruggengraat, eerst met Jim gaan en dan je in allerlei bochten wringen, gadverdamme.
LANA
Ik hou niet van “I told you so” maar dit is wel een geval van…
EMMA
“I told you so” nou inderdaad, ik ben zo blij Lana dat ik jou heb. Ik zou niet weten…
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LANA
Wat?
EMMA
Wat ik zonder jou moest.
LANA
Meen je dat?
EMMA
Ja, echt ik fietste net weg bij die meiden, en ik voelde me echt een beetje… alleen. Ja, alleen, gek dat
voel ik me eigenlijk nooit. En toen dacht ik: gelukkig heb ik Lana. Gelukkig heb ik Lana. (omhelzing)
(Stilte)
Volgende week is de auditie. Jij gaat met me mee, toch?
LANA
De auditie, ja… Daar wilde ik het nog eens met je over hebben. Ik heb zitten denken over die auditie.
Kijk, die formule van dat programma – ik weet het niet…
EMMA
Maakt niet uit, ik wil gewoon zingen.
LANA
En jij kunt zingen! Dat weet jij, dat weet ik, dat weet iedereen die jou hoort! De vraag is dus eigenlijk:
heb jij zo’n programma wel nodig? Met alles wat daarbij komt…
EMMA
Dat is toch een enorme kans! Die lui hebben allemaal ervaring, en je krijgt in één klap heel veel
bekendheid als je op tv bent…
LANA
Ze zullen jou willen kneden. Als een balletje. Net zo lang kneden tot je in hun soepje past. Emma, jij
hebt dat niet nodig. Je moet vasthouden aan wat jij gelooft. Wat jouw kwaliteit is. Ik ben gewoon
bang dat ze juist dat wat zo bijzonder aan jou is, dat ze dat kapot gaan maken en willen verdunnen
tot iets wat het goed doet in dat circusje van ze.
EMMA
Denk je?
LANA
Jij bent een echt talent, en jij moet dus je eigen weg gaan. Wie zijn zij om jou te vertellen dat je die
noot voller moet raken, en een ander bloesje moet aantrekken? Jij weet wat werkt, Emma! Wij
weten dat. Durf er gewoon op te vertrouwen.
EMMA
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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

Ja. Ja, die tips die ze naar aanleiding van het fragment stuurden die waren wel een beetje… beetje suf
eigenlijk. Vreemd, ik ben er al maandenlang naar toe aan het leven, maar als jij dit zo zegt…
Misschien moet ik het toch niet doen.
LANA
Yes! Dank je voor het vertrouwen. (omhelzing) Dat moeten we vieren. Ik heb Kahlúa! Wacht even, ik
ga het even pakken.
EMMA
Lekker!
(Muziek. Lana af, Emma kijkt rond in Lana’s kamer. Vindt een foto, dan nog een, dan nog een…)
EMMA
Lana!
LANA (op)
Wat is er? (ziet Emma met de foto’s) O. Euhah. Ik was gewoon een collage aan het maken, voor…
voor je verjaardag alvast…
EMMA
Ik ben over tien maanden jarig.
LANA
Ja. Wat doe je eigenlijk in mijn privéspullen, Emma, dat is niet zo heel beleefd, weet je dat, dat is
helemaal niet zo beleefd. Geef maar, geef die foto’s maar even…
(terwijl Lana zich voorover buigt om de foto’s te pakken komt het vriendschapskettinkje dat om haar
hals hangt los te hangen, zodat Emma het ziet)
EMMA
Wat is dat?
LANA
Wat? Dat is een kettinkje, heb ik een keer…
EMMA
(rukt het kettinkje af) Dat is de helft van Madelief! Hoe kom jij aan de helft van Madelief?
LANA
Nee, hoe kom je d’rbij, Emma, wat een onzin! Dat heb ik gewoon gekregen, een keer…
EMMA
Kijk dan! (ze legt de twee helften tegen elkaar aan en leest de tekst erop die doorloopt:)
Emma & Madelief, best friends foreeeeeever!
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(Ensemble herhaalt: “Emma & Madelief, best friends foreeeeeeever”)
(Stilte. Ze staren elkaar aan)
EMMA
Wie ben jij? Hoe ben jij aan Madelief haar kettinkje gekomen?
LANA
Ik ben jouw beste vriendin. Ik ben Lana. Jouw grootste bewonderaar. Ik ben… jou. Ik weet alles van je.
Hoe je kijkt, hoe je loopt, hoe je denkt, hoe je ademt. Waar je van houdt. Waar je niet van houdt. En
omdat ik alles van je weet, ben ik jou.
Ik heb die lui van die show al geschreven dat je afziet van de auditie.
EMMA
Je hebt…? Omdat jij mij bent?
LANA
Ja, was beter, lullig om dat op het laatste moment te doen. Ik wist toch al wat je zou besluiten.
EMMA
Lana, is dit allemaal een grap? Dat kettinkje, dat had Madelief om toen ze aangereden werd. Heb jij
het van haar afgepakt terwijl ze daar lag?
LANA
Madelief was niet je beste vriendin. En bovendien was ze dood. Wat heb je aan een beste vriendin
als ze dood is? Toch? (Emma rent weg) Emma! Emma! Emma, laat me niet alleen!
[Ensemble herhaalt: “Emma, laat me niet alleen!”]

Scène 20
Noa (N) en Noa (P) op, linksvoor. Noa (N) trekt Noa (P) uit een zuil.
NOA (N)
Hoe lang ben jij mij al?
NOA (P)
Sinds papa.
NOA (N)
Sinds papa dood is?
NOA (P)
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Duh. Jij wentelde je helemaal in je meisjesverdriet, met mama en Amy. Drie vrouwen met hun
vrouwenleed. Ik kon het niet meer aanzien. Papa was nergens meer.
NOA (N)
Wat bedoel je?
NOA (P)
Papa zit ook in jou, en in Amy. Je bent niet alleen mama. Dus toen kwam ik. Er moet iemand zijn, die
papa-dingen doet! Jij durft niet!
(Ensemble herhaalt: “Jij durft niet!”)
NOA (N)
Papa-dingen? Je bedoelt leraren uitschelden? XTC gebruiken? Vechtpartijtjes met meisjes?
NOA (P)
Heb je dingen gehoord? Over wat ik doe? Geloof niet alles wat ze zeggen. En vooral, vooral, vooral:
mondje dicht tegen die psychiater. (slaat arm om keel van Noa (N)) Geen woord tegen die psychiater.
Als het echt nodig is doe ik het woord wel.

Scène 21
Flashback: Emma, Madelief, Bregje, Anna, Lana. Op podium.
MADELIEF
Waar slaat dat op?
EMMA
Ik vroeg het me alleen maar af, hallo! Relaxed.
MADELIEF
Wie heeft het dan het eerst gehad over “over het paard getild”? Nou? Was dat Lana zeker?
LANA
Ja hoor, hup trek de beschuldigingenla maar weer open. Laat dat wasje maar draaien.
BREGJE
Madelief, het ging volgens mij niet om iets van Lana.
MADELIEF
Nee, maar heel toevallig ligt er wel opeens een opmerking over “over het paard getild” op tafel. En
die ligt heel toevallig bij mij. Hee toevallig allemaal. En al die toevalligheden zijn steeds aan de hand
sinds Lana verschenen is.
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LANA
Je doet nu echt paranoia, Madelief. Dit is echt zóóó….
EMMA
Misschien moeten jullie het met z’n tweeën uitpraten, want dit schiet niet op zo. Gaan jullie mee
meiden? Succes d’rmee.
(Bregje, Anna en Emma af).
MADELIEF
Je moet niet denken dat ik jou niet doorheb, serpent. Ik weet niet wat je doet of hoe je het doet,
maar ik zie wel…
LANA
Wat precies dan? Waar heb je het nou over, Madelief? Of vind je het moeilijk als iemand jouw
schijnheiligheid ontmaskert? Beste vriendin van Emma, beste vriendin van Emma – en intussen
achter d’r rug om allerlei verhalen vertellen.
MADELIEF
Ik heb helemaal geen verhalen verteld. Jij bent degene die –
LANA
En altijd de bal terugkaatsen, lekker makkelijk. Nee, tuurlijk joh, ìk ben degene die verhalen vertelt.
Duh. Wat een ontzettende hypocriet ben jij zeg. En je moet je niet zo druk maken, da’s heel slecht
voor je bloeddruk, wist je dat? Kunnen je aderen van springen, heel lelijk gezicht is dat. Ja fok je nog
even verder op.
MADELIEF
Jij bent zo’n valse bitch, ik ga d’rvoor zorgen dat jij nooit meer bij Emma in de buurt komt. Reken
maar dat ze me zal geloven. Reken maar!
LANA
Jij gaat helemaal nergens voor zorgen! Sekreet!
(Donker. Geluid van vrachtwagen, claxon, piepende remmen, gegil. Stilte)

Scène 22
Muziek. Emma, Bregje, Anna, Lana, Noa (N).
Bregje, Anna en Noa zitten (kantine?). Emma op, naar Bregje, die wendt zich af en loopt weg. Naar
Anna, die doet hetzelfde (ze zijn teveel gekwetst door Emma). Noa blijft zitten. Lana op, kijkt van een
afstand. Als de muziek stopt zijn Bregje en Anna af.
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NOA
Tja. Zo is ’t vol, zo is ’t leeg.
Ik ben Noa, trouwens.
EMMA
Hoi. Ik ben Emma, maar dat wist je natuurlijk al.
NOA
Nee, nee eigenlijk niet.
EMMA
O, okee. Ik zing.
NOA
Okee. Ik heb DIS. Pas sinds kort achter. Er lopen er dus eigenlijk twee van mij rond. Dus als je me
soms ziet, en je denkt: ‘Wat doet ze anders dan anders’ dat kan dan kloppen. We hebben wel
dezelfde kleren aan – als ze het fatsoen heeft gehad d’r kleren aan te houden, maar verder zijn we
behoorlijk verschillend.
Ik wou je niet laten schrikken, maar ’t is maar dat je ’t weet.
EMMA
Okee. En je ziet het verschil altijd heel duidelijk?
NOA
Kan niet missen.
EMMA
Nou, dan ben ik wel benieuwd naar die andere – Noa, was het toch?
NOA
Ja. Nou, mooi. Twee vriendinnen voor de prijs van één, dat is mooi, toch? Tenminste, ik wil me niet
opdringen, maar ik ben nieuw, en jij lijkt je oude vriendinnen kwijt te zijn –
EMMA
Dat is een heel verhaal. Vertel ik je nog wel eens. Heb jij ook piercings?
NOA
Nee, gelukkig. Tenminste (checkt). Ik zie die ander er zo voor aan.
EMMA
Word ik nog nieuwsgieriger. Leuk haar heb je. Heb ik wel een gaaf idee voor.
(Lana op)
LANA
Emma, we moeten praten. Het is echt niet wat jij denkt.
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EMMA
Lana, laat me met rust.
LANA
Wie is dat? Zeg haar dat ze weggaat.
EMMA
En waarom? Dit is precies… Je doet weer precies hetzelfde… Ga zelf weg.
LANA
Emma, ik kan niet bij jou weggaan. Ik kan niet bij jou weggaan.
[Ensemble herhaalt: “Ik kan niet bij jou weggaan.”]
NOA
‘Emma, ik kan niet bij jou weggaan.’ O jawel hoor, kijk eens die twee dingen daar. De één voor de
ander zetten, en de ander voor de een, en hoppetietsjik . Wat ben jij voor een dramaqueen?
LANA
Ik heb even iets te bespreken met mijn vriendin Emma. Zou je je blonde hoofdje ergens anders naar
toe willen dragen?
EMMA
Lana, ik wil niet met jou praten. Wat wil je eigenlijk, wil je dat kettinkje terug dat je van Madelief –
haar – dode – hals – gepikt hebt? Nou? Bekijk het maar. Noa, ik spreek je later. (af naar rechtsvoor,
Lana rent erachteraan. Intussen verandert Noa (N) in Noa(P). Emma is te snel, Lana haalt haar niet in
en komt terug)
LANA
Jij. Heeft iemand je wel eens kunnen vertellen HOE ongelooflijk irritant jij bent?
NOA
Nee, wou je een poging wagen?
LANA
Blijf uit de buurt van Emma.
NOA
Oeoeoe, nou word ik bang. Want nu zet je zo’n mafia-toontje op, dat ik denk, het volgend moment
stuurt ze twee zware jongens op me af. Want ik denk tenminste niet dat je het zelf af kan, slappe
troel. Hee, get a life. Emma en jij hebben ruzie, nou, poep gebeurt. Is niet het einde van de wereld.
Tenzij je een psycho bent natuurlijk. Zo een die op haar kamertje allemaal foto’s van Emma heeft
waar de andere mensen van afgeknipt zijn. Eentje die zes winkels afloopt om precies de goeie kleur
lippenstift te vinden.
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[Ensemble: “lippenstift”]
LANA
Wie ben jij?

Scène 23
Over de installatie: geluid van fles die leeggeklokt wordt in de gootsteen. Annemarie op met een lege
fles, rechtsachter. Karel er achteraan.
KAREL
Weet je wat die fles kostte? Nou?
ANNEMARIE
Kan me er iets bij voorstellen. ‘Chateau Montrose 2008’. Maar sommige dingen zijn me meer waard.
KAREL
Doe niet zo belachelijk.
ANNEMARIE
Jouw gezondheid. Ons huwelijk.
KAREL
Ik heb een kind verloren.
ANNEMARIE
Ik ook. En nu dreig ik een man te verliezen. En heb ik een ander kind ook al bijna verloren. Sterre – zie
je dan niet wat er met Sterre gebeurt?
KAREL
Wat gebeurt er volgens jou dan met Sterre?
ANNEMARIE
Hoe kun je dat vragen? Je vergist je telkens! Je hebt je al vier keer vergist! Je hebt al vier keer
‘Madelief’ tegen haar gezegd.
KAREL
En dan krijgt de wijn de schuld.
(Sterre op van podium) Sterre, kom eens. Ja maar, Annemarie, kijk nou eens, het is toch ook twee
druppels water Madelief? Hoe hebben we die nou ooit uit elkaar kunnen houden?
Het enige, ja sorry maar het enige waar ik het aan zie is dat Sterre wat grotere borsten heeft…
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(Sterre rent af naar rechtsachter)
ANNEMARIE
Ja, lekker slim bezig, Karel. Je weet hoe gevoelig dat ligt op die leeftijd. Zie je dan werkelijk niet dat ze
in alles haar zusje probeert te imiteren? D’r kleren, d’r make-up, d’r haar, d’r oogopslag…
KAREL
Waarom zou ze dat doen?

Scène 24
Tank, Lana. Voor op toneel, straatje.
TANK
En nog bedankt voor toen, je weet wel, die kroket en zo.
LANA
Graag gedaan. Maar, begrijp ik goed dat jullie dat soort dingen wel doen?
TANK
Ja, dat soort dingen doen wij wel. Om niet te zeggen dat dat eigenlijk onze core business is.
LANA
Dan heb ik wel een klus voor jullie.
TANK
Je begrijpt dat discretie hier…
LANA
Belangrijk is, ja, mondje dicht.
TANK
Van levensbelang is. Van levensbelang. Dat moet je goed begrijpen.
LANA
Ja, dat begrijp ik. Het hoeft… Het hoeft niet zo definitief. Goed bang maken, dat is het belangrijkste.
TANK
Zeg jij het maar. Wij kunnen het in elke graad van definitiviteit die jij mocht wensen, kunnen wij het
leveren. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het bestaan van een navertellertje extra risico’s met zich
mee brengt.
LANA
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En extra risico’s zijn extra kosten zeker?
TANK
Ik wist wel dat jij niet achterlijk was. Je moet toch goed opletten dat je masker goed blijft zitten, niet
weg kan schuiven. Je moet je stem verdraaien, dat ze ‘m niet herkent later.
LANA
Hoe doet u dat dan, bijvoorbeeld?
TANK
Nou, dan wordt ’t bijvoorbeeld “Leg je handen achterop je hoofd, dan kan je niks gebeuren.” Dus dan
verdraai ik ‘m, da’s om te voorkomen dat ze mij herkennen later.
En ook in de communicatie hè, als we mekaar iets toeschreeuwen, dat we dan bijvoorbeeld geen
namen noemen. Nooit namen noemen. Da’s lastig, want dan staat m’n maat daar, hè, laten we ‘m
Koos noemen, dan staat-ie daar, en dan wil ik dat-ie iets doet, zeg, een deur sluit of zoiets, dan kan ik
dus niet roepen “Koos pleurt die deur dicht” nee daar moet ik over nadenken, en dan moet ik ‘m een
codenaam geven, zoals ‘Barbapappa’ bijvoorbeeld, en hij moet dat dan weer onthouden, dat hij wel
ook reageert op ‘Barbapappa’ want anders heb je d’r nog niks aan dat je ’n andere naam gebruikt,
dan moet ik alsnog ‘Koos’ gaan roepen en dan heb dat navertellertje weer een hoop na te dingesen.
Dat schiet dan niet op. Dus. Dat zijn dingen waar je bij navertellers extra op moet letten, als je al
weet dat die er gaan zijn.
LANA
Ik vind het heel spannend, eigenlijk.
TANK
Niet onbelangrijk vraagje: heb je geld?
LANA
Ja, ik heb een erfenis gehad. Ik heb geld. Komt goed.
TANK
Goed. Om wie gaat het, en hoe ziet hij of zij d’ruit?

Scène 25
Sterre, Madelief, middenvoor. Madelief heeft een groot mes bij zich.
MADELIEF
Jawel. Ik heb het vanaf het begin gezegd, dat jouw borsten groter zijn, dat dat een probleem is.
STERRE
Ik zag het ook wel. En ik heb het ook geprobeerd te camoufleren.
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MADELIEF
Ja. Maar papa blijft het zien. Dus wat doen we?
STERRE
Wat doen we, wat kunnen we doen? Borsten zijn borsten. Als ik heel erg lijn en heel erg sport
worden ze misschien iets kleiner maar dat duurt maanden, zo niet jaren.
MADELIEF
Bovendien wordt de rest van jou dan te dun, dan klopt het ook niet. Ik weet wel iets (haalt mes
tevoorschijn).
STERRE
Ben jij gek?
MADELIEF
Nee, alleen dood. Wil je mij zijn of niet?
STERRE
Niet als je gek of dood bent.
MADELIEF
Wil je de levende mij zijn? Of ben je te laf? Het gaat in het leven om echt iets willen, Sterre. Wil je het
graag genoeg? Dan doe je er ook alles voor. Alles. Hoor je me, Sterre? Alles.
(Ensemble herhaalt: “Alles”)
STERRE
Ik wil het niet. Ik vind ze mooi zoals ze zijn. Ik wil het niet! Ik kan niet tegen bloed.
MADELIEF
Watje. Je wilt mij zijn, je wilt het! Wil mij zijn! Wees mij!
(Ensemble herhaalt: “Wil mij zijn! Wees mij!”)
STERRE
Een klein stukje dan. Om te proberen. Zodat ik nog terug kan.
MADELIEF
Als we toch bloed laten vloeien dan maar beter drastisch. Dan is het in één keer gebeurd.
STERRE
Nee! Een klein stukje. Als ik stop zeg moet je stoppen.
(Madelief begint met mes iets te doen. Sterre met rug naar de zaal. We zien bloed vloeien.)
49

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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

STERRE
Stop! (gilt)
(Maar Madelief gaat verder. Muziek. Een worsteling)
STERRE
Stop zeg ik! Ik zeg stop! (gilt)
(Worsteling gaat enige tijd door, ze vechten om het mes. Karel en Annemarie komen op, zodra ze
zichtbaar zijn verdwijnt Madelief in een zuil en worstelt Sterre alleen nog met zichzelf)
ANNEMARIE
Sterre! (Annemarie pakt het mes af) Wat heb je gedaan?

Scène 26
Sfeer: parkeergarage. Tank en Koos lopen speurend het toneel over. En af.
Maaike, Amy en Noa (N) op van rechtsachter, met boodschappentassen.
MAAIKE
Waar hadden we de auto nou gezet?
NOA
Stond-ie niet daar?
AMY
Is dit wel de goeie verdieping?
MAAIKE
Jawel, toch? O, daar, dat is ‘m toch?
NOA
Nee mam, dat is wel een rooie, maar wij hebben een Toyota.
AMY
O mam, heb je nou dat kabeltje voor in de auto?
MAAIKE
O shit, nee!
NOA
Wat vergeten?
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MAAIKE
Zo’n kabeltje voor in de auto. Voor de radio. Ja, dat had ik je beloofd. Shit, nou moeten we terug.
Balen. Dat zit ook niet in mijn systeem. Stijn zorgde altijd voor die dingen.
NOA
Ja. Willen jullie dat ik meeloop?
MAAIKE
Nee, wacht jij maar even hier. Laat ik die tassen ook hier staan. Niet met vreemde kerels meegaan.
NOA
(lacht)
(Maaike en Amy af. Noa wacht. Na enige tijd verschijnen Tank en Koos. Noa glimlacht beleefd. Tank
en Koos gaan aan weerskanten van haar staan)
KOOS
Sorry, jongedame, wij zijn van de politie, en wij wilden u graag wat vragen. Kent u deze jongedame?
(laat foto zien)
NOA
Ja, dat ben ik.
KOOS
En de naam is?
NOA
Noa.
TANK
Nee, effe dat we het zeker weten.
(Koos en Tank kijken elkaar aan. Opeens pakt Koos Noa van achteren beet, legt een hand op haar
mond)
KOOS
Heel stil blijven. Dan gebeurt je niks. Okee. Okee. Barbapappa, heb jij tiewraps en zak?
TANK
Tiewraps en zak, tiewraps en zak, hierzo.
(Ze doen een zak over haar hoofd en binden haar handen aan de voorkant vast. Ze stribbelt hevig
tegen)

51

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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

KOOS
Okee, en nu?
TANK
Bang maken. Maar het moet snel, want mensen kunnen d’r straks zien hierzo.
KOOS
Over zien gesproken, Barbapappa, valt mij ineens te binnen: wij zouden toch maskers op doen?
TANK
Kelere Koos, vergeten.
KOOS
Wat zeg jij?!
TANK
Dat we vergeten zijn die kutmaskers op te zetten.
KOOS
Ja dat ook, maar wat zeg jij paardelul! Je zegt mijn naam! Je zegt mijn naam!
TANK
Kanonne da’s waar, sorry Koos, sorry!
KOOS
En ze heb ook onze gezichten al gezien Tank. Je weet wat dat betekent. Je weet wat dat betekent
Tank.
TANK
O kanonne. O kanonne. Geen navertellertjes.
KOOS
Geen navertellertjes. Niet alleen bang maken. Geen navertellertjes.
TANK
Money over bitches, Koos!
KOOS
Ja, man. Niet treuzelen nou. Geef me het ijzer.
TANK
Het wat?
KOOS
Geef het. Geef je ijzer.
52

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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

TANK
Heb ik niet. Ik heb geen ijzer.
KOOS
Tank, nu trekt mij dus het rood voor de ogen. Ik zie het hierzo, hierzo, voor mijn ogen trekken. Ik heb
jou gezegd dat jij niks mee hoefde te nemen behalve zak, tiewraps en Magnum. Dat is alles waar jij,
Tankred Unger, aan hoefde te denken. Zak, tiewraps en Magnum. Zak, tiewraps en Magnum.
TANK
En daar heb ik ook aan gedacht. Hier: zak (wijst hoofd aan), tiewraps (wijst aan) en Magnum (haalt
ijsje tevoorschijn). Dus wat lul je nou over een ijzer.
KOOS
Hier ga ik niet eens woorden aan vuil maken. Je bent nog stommer dan de aars van een kameel.
TANK
Wat doen we nou?
KOOS
Hou d’r vast. Ik heb nog een ijzer in de wagen liggen. (Koos af)
(Tank wacht. Noa begint te worstelen, kruipt onder verhoging, Tank worstelt om haar naar voren te
halen. In de worsteling zijn Noa (N) en Noa (P) verwisseld)
TANK
Gewoon blijven zitten.
NOA (P)
Stoer hoor.
[Ensemble: “Stoer”]
TANK
Wat?
NOA
Wat jullie doen. Ga je me ontvoeren of zo?
TANK
Dat merk je vanzelf.
NOA
Echt stoer. Jij bent volgens mij een echte man. Jammer dat ik het niet kan zien, met die zak over mijn
kop.
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TANK
En die blijft daar lekker zitten.
NOA
Precies, zet die bitch maar op d’r plaats, Tankred Unger. Stoere vent. Mag ik… Ik denk dat jij ook echt
lekker ruikt. Echt mannelijk.
TANK
Nou, ik doe mijn best.
NOA
Mag ik ook even aan je ruiken? Hee, en misschien… misschien kunnen we door de zak heen even
zoenen, lijkt me lekker, even door de zak heen zoenen. Tenzij jij ‘m even af wilt doen natuurlijk.
TANK
Nee, dat mag niet. Maar dat andere… Dat kunnen we wel even proberen…
NOA
Mooi.
(Harde muziek. Noa komt met haar hoofd dicht bij Tanks hoofd. Plotseling geeft ze hem een harde
kopstoot, Tank grijpt naar zijn hoofd, Noa springt overeind en begint Tank te trappen, onder andere
in zijn kruis. Tank klapt dubbel. Koos verschijnt, met een pistool. Maaike en Amy komen achter Koos
op, Maaike slaat hem hard met een boodschappentas)

Scène 27
Annemarie, Lana.Linksvoor, geen flash forward meer.
ANNEMARIE
En dat is dus waarom je hier zit. En waarom het succes van deze therapie zo belangrijk is voor jou.
LANA
Ja. U mag zeggen of ik weer normaal ben. Dus wanneer ik vrij mag komen.
ANNEMARIE
Je gaat ver om je doel te bereiken. De meeste mensen houden op waar de wet begint.
LANA
De meeste mensen ja.
ANNEMARIE
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Maar zo ben jij niet. Trouwens fijn dat je ook op woensdag kon, deze keer.
LANA
Bedank de bewaking maar.
ANNEMARIE
(telefoon gaat) Sorry. Er is een noodgeval, ik moet bereikbaar zijn, vandaar… Sorry, deze moet ik
inderdaad ook even nemen. (loopt weg met de telefoon. Loopt bellend heen en weer op podium)
(Lana blijft alleen achter, kijkt om zich heen. Rechtsvoor op het toneel licht, Sterre en Madelief. Sterre
transformeert nog een keer naar Madelief)
MADELIEF
Eén keer nog. Echt de allerlaatste keer.
STERRE
Goed, nog één keer. Om te laten zien hoe goed ik er in was.
(Transformatie gaat door. Lana zit nog steeds te wachten. Op podium Annemarie, bellen)
(Noa (P) op rechts achter; andere kleding, piercing enz)
NOA
O, hoi. Ik ben een beetje vroeg. (kijkt goed) Sterre? Ben jij wel… Jij lijkt net…
STERRE
Dag Noa.
NOA
Ik ben een beetje vroeg. Veel te vroeg eigenlijk. (Stilte) Mag ik iets vragen? (Stilte) Waarom wil jij
iemand anders zijn?
STERRE
Nou… Nee, ik… Ik ben er klaar mee… Het is gewoon, nog één keer… (Stilte) En jij dan?
NOA
Waarom wil jij je dode zusje zijn? Jij bent al iemand. Alsof je… Kijk ik snap best dat je iemand mist.
Maar het is toch een idiote gedachte dat je… Dat je iemand terug kunt brengen door…
STERRE
Dat is het niet.
NOA
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Wat is het dan? Waarom verf jij je haar, trek je shirtjes met gaten aan? Ze is dood. Niets brengt haar
terug. Als ze nog ergens zou zijn, als ze jou zou kunnen zien, denk je dat je haar blij kunt maken door
haar te proberen te zijn, zodat je jezelf niet meer bent? Dan ben je hem kwijt en je bent jezelf kwijt.
STERRE
Hem?
NOA
Ja, haar!
STERRE
Ik vond het een mooi idee dat ik een stukje van haar zou laten doorleven doordat ik het meenam in
mijn leven.
NOA
Da’s mooi. Maar vraag je dit eens af: hield zij van jou zoals je bent? Nou. Wat schiet je er dan mee op
om jezelf in haar te veranderen?
STERRE
Ik ben er al klaar mee, dat zeg ik toch! Er zijn dingen gebeurd… Ik was te ver gegaan. Maar dat is
voorbij. Waarom ga je er zo over door?
NOA
Het is voorbij? Ik zie jou toch als je zus hier in huis. Wie probeer je nou voor de gek te houden?
STERRE
Waar bemoei je je mee!? (loopt weg)
NOA
Sorry!
[Ensemble: “Sorry!”]
(Stilte. Lana wordt ongeduldig en loopt ‘het huis in’, op zoek naar de dokter. Ze komt Noa tegen)
LANA
Wat doe jij hier? Bewaking!
NOA
Rustig maar. Ik zag iemand naar de wc gaan. Kom jij hier ook op woensdag?
LANA
Uitzondering. (Stilte) Ongemakkelijk. (Stilte) Weet jij hoe het met Emma gaat? Het is nu meer dan
een jaar geleden en…
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NOA
Ze zingt weer.
LANA
Zien jullie elkaar nog?
NOA
Beste vriendinnen geworden. Kun je ’t handelen? (Stilte) Hee, moest je eigenlijk veel betalen aan die
Tank? Wat kost dat nou, om iemand opdracht te geven…
LANA
Het was alleen om je bang te maken. Vijfduizend.
NOA
Zo. En hij heeft er geen plezier van gehad. Krijg je dat nou terug eigenlijk?
LANA
Geconfisqueerd. Noa, alsjeblieft, laat me niet bungelen. Scheld me uit, sla me desnoods, wrijf het me
in, alles…
NOA
Ben jij gek. Denk je dat ik me druk ga maken om jou. Bovendien, het heeft me iets opgeleverd.
LANA
Wat dan?
NOA
Ik ben al een jaar mezelf. Ik ben niet meer gewisseld sinds die dag. Ik ben niet meer teruggegaan.
LANA
Nou. Graag gedaan. (Dan ziet ze opeens Sterre en krijgt ze de schrik van haar leven. Ze kruipt weg) O
mijn god, o mijn god, o mijn god. Madelief, o mijn god, o mijn god.
STERRE
Dag Lana.
LANA
Ga weg! Dit is niet waar. Ga weg! Wie ben jij?
STERRE
Wie ben ik? Wie ben jij? Ik woon hier.
LANA
Je liegt.
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STERRE
Waarom zou ik liegen, Lana? Waar heb je het over?
LANA
Ik wilde het niet. Ik wilde het niet. Ik zweer je dat ik het niet bedacht had. Het gebeurde. Het was
alsof iemand anders bezit van mij nam.
STERRE
(opeens nieuwsgierig) En toen?
LANA
Opeens was ik zo verschrikkelijk boos op je, dat ik je weg wilde hebben, dat ik je weg wilde duwen.
En voor ik het wist… was daar die vrachtwagen.
(Geluid van vrachtwagen, snerpende remmen, claxon)
STERRE
(laat opeens ‘Madelief’ helemaal los, gewoon als zichzelf) Wat?
Jij hebt mijn zusje voor die vrachtwagen geduwd!?
LANA
Je zusje? Wat… jij bent… haar zus?
STERRE
Ik ben Sterre. Ik ben de zus van Madelief. Die jij hebt VERMOORD! VERMOORD!
(Sterre vliegt Lana naar de keel, wil haar wurgen. Noa komt ertussen)
NOA
Sterre, stop! Stop! Laat die bitch!
(Harde muziek. Sterre worstelt met Noa, Lana kruipt weg. Tenslotte zakt Sterre huilend tegen Noa
aan. Stilte. Annemarie op, praat met Noa. Ze loopt op Lana af, trekt haar omhoog. Lana zakt in elkaar.
Annemarie laat haar los en loopt weg)

EINDE
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