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Iedereen is er naar opzoek,
altijd.
Mensen vinden het in kroegen
op een feestje
tussen de albatrossen en de zwaluwen
op het internet
bij een fontein
of ergens gewoon op straat
in de buurt van een H&M.
En als ze het eenmaal hebben gevonden
raken ze het weer kwijt,
bijna altijd.
Mensen verliezen het
in kroegen
tussen de vogels
in stille huiskamers
tussen de scherven van het servies
met van die leuke stipjes,
of gewoon ergens op straat
in de buurt van een H&M.
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IN EEN KROEG

LUCAS

Luuk

SARA

Wat?

LUCAS

Luuk dat is mijn naam
Nou ja eigenlijk Lucas
Maar jij mag Luuk zeggen

SARA

Saar dat is mijn naam
Nou ja eigenlijk Sara
Maar jij mag Saar zeggen

LUCAS

Ik uhm, ik ben hier vaak
Fijn vind ik dat
om hier te zijn

SARA

Snap ik!

LUCAS

Mooi!

SARA

Wat?

LUCAS

De kroeg
De kroeg die vind ik mooi
Dat probeer ik te zeggen

SARA

Vind ik ook
Ik ben hier ook vaak
Fijn vind ik dat
om hier te zijn

LUCAS

Het is een ijne kroeg
Altijd gezellig

SARA

Goede muziek

LUCAS

Leuke mensen

SARA

Hele leuke mensen

LUCAS

Als ik later terugkijk zal dit een van mijn favoriete herinneringen zijn
De kroeg bedoel ik

SARA

Inderdaad
Bijvoorbeeld hoe de kroeg mij liet voelen

LUCAS

En hoe blij ik in de kroeg was
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SARA

En hoe de kroeg als thuis voelde

LUCAS

En hoe ik hier voor het eerst verliefd werd op…

SARA

De kroeg

LUCAS

Ja
op de kroeg
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TUSSEN DE VOGELS

MARTIJN

Kijk daar, ik zie een appelvink
Goed kijken hoor, hij zit goed verstopt

DANA

Is dat geen normale vink?

MARTIJN

Nee, nee, zie je die witte snavel, en z’n oranje kop

DANA

Oh wauw, wat zie je dat snel, maar wel goed

MARTIJN

Daar zie ik de zanglijster, twee bomen verder ongeveer…

DANA

Jeetje, wat mooi, ik heb nog nooit een lijster van zo dichtbij gezien

MARTIJN

Nou, wist jij dat er ook een grote lijster is?

DANA

Is de grote lijster hier vaker?

MARTIJN

Normaal niet in deze gebieden maar voor de wilde eend wil deze grote lijster
wel een uitzondering maken

DANA

De wilde eend is nog opzoek naar een waterrijk gebied

MARTIJN

Wellicht maak ik je heel blij als ik zeg dat de wilde eend en de grote lijster bijna
dezelfde broedseizoenen hebben…

DANA

Wilde eenden houden van zoet water normaal, maar deze wilde eend wil ook
wel zout water drinken van de grote lijster

MARTIJN

In tegenstelling tot anderen is de grote lijster zowel een stand als trekvogel

DANA

Zou de wilde eend de grote lijster naar haar tuin kunnen lokken?

MARTIJN

Als jij voor genoeg eten in je mooie tuin zorgt, dan zorg ik voor genoeg zaden
voor de wilde eend

DANA

Wil je dat ik het gras maai voor de grote lijster?

MARTIJN

De wilde eend mag het gras laten zoals het is, het gaat mij om de veren
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OP EEN PODIUM

1

Ik krijg het van:
thee
goede kleding
Rihanna

2

de verwarming
een trui

3

de zon

2

chocolademelk

4

een lief appje

2

de inductieplaat als je er langs loopt

4

kof ie

5

mijn bed
dansen
kaas
Steven Universe
bondjassen

6

Disney ilms

7

een serie opnieuw kijken

6

een sjaal

3

alcohol

6

zachte kleding

7

kleding kopen

6

rennen
of sporten in het algemeen

1

Maar ik krijg het ook van dat

5

dat ene

2

Ik ook

3

Ik krijg het vooral van

Allen Dat
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BUITEN IN DE NACHT

Alex stapt de club uit. Hij loopt doelgericht naar een meisje dat buiten de deur een peuk staat te
roken.
ALEX Mijn opa was een dief.
LUNA Huh wat?!
ALEX Euum.. mijn opa was een dief.
Hij stal alle sterren en stopten ze in jouw ogen.
LUNA Wat zeg je allemaal?
ALEX Nee laat maar.
LUNA Ik weet niet wat dat was maar ik neem het wel als compliment I guess.
ALEX O dankje! I-ik bedoel alsjeblieft…
LUNA Jij bent hier niet heel goed in hè.
ALEX Eh.. nou..
LUNA Sssst.. t is oké.
Ik vind je eigenlijk wel grappig.
Ben je wel eens op een date geweest?
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DAN BLIJFT HET EEN TIJDJE STABIEL HET IS ZOALS HET IS EN GAAT ZOALS HET GAAT
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ERGENS OP STRAAT

JORDAN

Jij bent een zomer jongen

CHARLY

Jij bent een winter jongen

JORDAN

Jij bent warm

CHARLY

Jij bent koud

JORDAN

Ik sneeuw

CHARLY

En ik schijn

JORDAN

Ik ben december

CHARLY

And I’m July

JORDAN

Jij bent te ver

CHARLY

Kom dichterbij!

JORDAN

Het is te glad

CHARLY

Breek het ijs

JORDAN

Zodat ik kan zwemmen

CHARLY

Naar mij

JORDAN

Maar als ik zwem blijft het koud

CHARLY

Gaat het weer vriezen

JORDAN

Kom ik nooit aan bij jou

CHARLY

Jij bent een winter jongen

JORDAN

Jij een zomer jongen

CHARLY

Jij bent koud

JORDAN

Jij bent warm

CHARLY

Ik schijn

JORDAN

en ik sneeuw

CHARLY

Ik ben juni
11

JORDAN

En ik wil….

BEIDE

jou
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OP EEN PLEIN

JAMES

Hey lie je eindelijk ben je er!

SAMIRA

Zullen we maar gaan?

JAMES

Ja laten we gaan naar een plek waar het lekker warm is.

SAMIRA

Misschien in jouw omgeving waar jij je vaak bevindt.

JAMES

De bios?

SAMIRA

Nee.

JAMES

De H&M?

SAMIRA

Nee.
De plek waar jij jezelf kunt zijn en waar jij je het meest comfortabel voelt.

JAMES

Oh!
Ja euhm er is daar storm, heel veel storm.
Zoveel dat wil ik je niet aandoen.

SAMIRA

Dan doe je het raam toch dicht.

JAMES

Maar de boze wolf doet hem telkens weer open.
De wolf bepaalt het weer.

SAMIRA

En als ik kom?

JAMES

Dan breekt er een orkaan los.

SAMIRA

Dus ik zal de boze wolf niet leren kennen?

JAMES

Nee.

SAMIRA

Misschien moet je mij dan ook niet leren kennen.
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TOTDAT HET LANGZAAM
STEEDS IETS
SLECHTER GAAT
JE GAAT DENKEN
IS DIT HET NU?
SOMS GAAT HET
NIET LANGZAAM
SLECHTER
MAAR
OPEENS

BAM!!
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TUSSEN DE SCHERVEN

ESTHER

Wij zijn problematisch, ja echt zo.

BRIDGETTE Ja! Echt.
Een van de ergste soort koppeltjes.
Van dat soort die dan na alle ruzies toch weer Facebook of icial gaat of alleen
nog voor de Gram lacht.
ESTHER

Wij zijn over.

BRIDGETTE Ik denk dat dit klaar moet zijn, nada over.
BEIDE

Again?

ESTHER

Ja again,
Oké nu begin jij mij weer over te halen, kom zeg dat je me haat.

BRIDGETTE Ik haat je.. ik haat je, ik haat je.
ESTHER

Nu kan ik weer zeggen dat ik van je hou.
Nu, gooi met alle glazen zodat ik het kan opruimen en dan koop ik weer
nieuwe van die leuke met stipjes.

BRIDGETTE Wat nu ook alweer?
ESTHER

Daarna loop je woedend weg,
en dan dan kan ik wachten, wachten tot je terug komt.

BRIDGETTE Maar ik kom niet meer terug.
Oh..
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IN EEN HUISKAMER

FRITZ

Vind jij het niet stil in huis, de laatste tijd?

LARA

Hoe bedoel je?

FRITZ

Als jij niks zegt en ik niks zeg, dan zegt het huis ook niks.

LARA

Wil je anders dat ik een muziekje voor je op zet?

FRITZ

Nee, ik heb alle muziekjes van dit huis al gehoord. Ik ken alle geluiden van dit
huis.

LARA

Wat wil je dan?

FRITZ

Ik wil het huis vullen met onze eigen muziek.

LARA

Ik geniet wel van de stilte. Ik ben tevreden met alle geluiden van het huis.

FRITZ

Maar, heb je dan helemaal geen behoefte om zelf muziek te maken?

LARA

Nee, ik dacht dat je dat wist. Ik ben nou eenmaal geen “muzikant.” Ik wil geen
“muziek” maken.

FRITZ

Ik wel. Ik ben wel een muzikant en ik wil muziek maken. Ik wil een huis met
meer geluid. Geluid van onze muziek.

LARA

We hebben het hier over gehad. Ik vind het prima met z’n tweeën. Ik dacht dat jij
dat ook vond. Je weet hoe ik erin sta. Je wil toch bij mij blijven?

FRITZ

Het spijt me, maar dan moet ik kiezen voor muziek. Ik kan niet bij je blijven. Mijn
drang om te componeren is te groot. Het is altijd al mijn wens geweest en ik
weet niet hoe lang het nog duurt voordat mijn instrumenten versleten zijn.

LARA

Zeg het dan tegen me. Zeg het zoals je het bedoelt.

FRITZ

Als je ooit van gedachten verandert, zullen we samen de mooiste symfonieën
schrijven.

LARA

Lul niet. Praat normaal. Zeg wat je echt wil en dan geloof ik je.

FRITZ

Ik zal altijd een muzikant zijn. Sorry. Ik kan niet meer tegen de stilte.

LARA

Lafaard.
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IN HET ZIEKENHUIS

JUUL

Zeg het niet, ik wil het niet horen.

DAAN

Dit is onze laatste kans, morgen is het te laat, dat weet jij ook.

JUUL

Hoor je je eigen woorden. Je hebt het al opgegeven.

DAAN

Voor morgen, ja, maar niet voor vandaag.

JUUL

...Nee, ik wil de woorden niet horen. Ik wil het niet. Want dan is het de
laatste keer geworden en ik wil niet weten dat ik je nooit meer zal zien in
de morgen.

DAAN

Ik weet het, ik weet het, maar het gaat morgen worden en dit is nou
eenmaal mijn laatste dag dus pak deze laatste kans nog aan, want je weet
eenmaal gezegd altijd bestaan en…

JUUL

en eenmaal bestaan, nooit meer echt vergaan.
Oke..
…
Maar waarom moet je nu gaan. Je kunt toch nog even proberen door te
gaan. Voor ons.

DAAN

We weten beide dat het te laat is, het laatste stadium en we weten allebei
dat ik het niet meer aan kan. Je moet me laten gaan. Oké?

JUUL

Ja.
(maar schudt nee)

DAAN

In gedachten blijf ik bij je. Zolang je dat maar weet.

JUUL

Ik hou van je.

DAAN

Ik hou ook van jou.
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BIJ EEN FONTEIN

JAMIE

Ik vind je lief, altijd al en je beschermt me als een engel. Een engel die zijn
vleugels om me heen slaat als het niet zo lekker gaat. Een engel die licht
geeft, die straalt en mijn dag meer licht geeft. Samen hebben we veel
dingen gezien, gevlogen over de wereld. Dingen ontdekt die je nooit had
kunnen dromen. Jouw wereld, mijn wereld, onze wereld. In onze wereld
zag ik, ik zag regenbogen, groene natuur en ook de mooiste bloemen,
prachtige vogels en beeldschone wateren. Maar uhm, maar vanuit mijn
kijk op onze wereld zie ik het grijzer worden, donkere wolken, meer regen
en soms onweer, planten en bloemen die dood gaan. Geen leven, geen
leven meer op onze aarde. Onze roze wolk is vergrijsd, snap je?
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OP EEN PODIUM
1

Ik krijg het van
Nederland
stenen of marmeren vloeren
natte sokken

2

een open raam in de winter
ijsblokjes
in de zee springen

3

de koelkast
het verleden
ijskof ie

2

sneeuw

4

Mark Rutte
een ijsje eten op de Noordpool
slapen zonder deken

5

pepermunt

6

ietsen
regen

5

winter

7

de wind

6

de douche uitstappen
’s ochtends uit bed gaan

1

Maar ik krijg het ook van dat

5

dat ene

2

Ik ook

3

Ik krijg het vooral van

Allen Dat
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TUSSEN DE VOGELS

MARTIJN

Ik heb dus gehoord dat zwanen hun hele leven samen blijven

DANA

Niet altijd

MARTIJN

Dat als de een dood gaat, de ander nooit meer een ander hoeft

DANA

Ik had gelezen van niet

MARTIJN

Waar?

DANA

Internet

MARTIJN

Oh,
Wist je dat andere vogels dat wel doen…

DANA

Zoals?

MARTIJN

Albatrossen
Albatrossen leven vaak apart, maanden zonder elkaar…
Maar ze komen altijd weer terug.
En heb je ooit gehoord van de zwarte gier?
Die vallen elkaar zelfs aan als ze lirten met een ander…
…en waar denk je dat het woord tortelduif vandaan komt?

DANA

Een tortelduif is een andere vogel soort dan de gewone duif

MARTIJN

De Amerikaanse zeearend, gaan pas uit elkaar als één van de twee dood gaat

DANA

Of bij impotentie

MARTIJN

Wat?

DANA

Als één van de twee impotent is…

MARTIJN

Bij pinguïns wordt er tot de dood gevochten bij vreemdgaan

DANA

Maar het gebeurt dus wel

MARTIJN

Zelfs de koekoek is monogaam

DANA

Maar die leggen hun eieren in het nest van een ander

MARTIJN

Ja, dus?

DANA

Kijk hoe blij de rest dan wordt van hun monogamie

MARTIJN

Maar de koekoek is wel blij
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DANA

Ik vind dat de koekoek niet alleen aan zijn eigen geluk moet denken
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IN EEN KROEG

SARA

Ik heb deze kroeg uitgekozen omdat we hier elkaar hebben ontmoet. Het
bestaat al zo lang, de kroeg. We komen hier elke dag, we bestellen een
biertje hier elke dag, we zien dezelfde barvrouw hier elke dag. Het was
leuk en spannend aan het begin, nieuwe muziek, nieuwe herinneringen,
maar elke dag wordt het saaier. Wat ik probeer te zeggen is ik ben toe aan
een nieuwe kroeg. En misschien niet eens een kroeg, misschien dit keer
een café. Het ligt niet aan deze kroeg. Deze kroeg is gezellig en het voelt als
thuis komen als ik hier ben. Maar ik wil iets nieuws. Deze kroeg zit voor
altijd in mijn hart en ik zal het nooit vergeten hoe die mij heeft
geholpen in mijn zware tijden. Dit gaat ook goed zijn voor de kroeg want ik
ga weg en daardoor komt er een plekje vrij voor nieuwe mensen. Het was
mijn eerste stamkroeg maar niet de laatste. Ik wens de kroeg alle
geluk in de toekomst en ik beloof dat ik ooit nog wel eens langs zal komen.
Oké?
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ACHTERFLAP

Iedereen is er naar opzoek,
altijd.
Mensen vinden het in kroegen
op een feestje
tussen de albatrossen en de zwaluwen
op het internet
in een bos
of ergens gewoon op straat
in de buurt van een H&M.
En als ze het eenmaal hebben gevonden
raken ze het weer kwijt,
bijna altijd.
Mensen verliezen het
in kroegen
tussen de vogels
in stille huiskamers
tussen de scherven van het servies
met van die leuke stipjes,
of gewoon ergens op staat
in de buurt van een H&M.
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