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Rollen, in volgorde van opkomst:   door kan dubbelen met 
 
  1 Kwast toneelknecht  .......... popgroepen,roadies, Richie 
  2 Plug technicus  .......... 
  3 Burgemeester -  .......... 
  4 Wethouder -  ..........  popgroepen,roadies, Richie 
  5 Ordeman, Freek directeur van de Feitaerc  .......... 
  6 Gekke Henkie moppentapper  ..........  alles tussen begin en eind 
  7 Tante Cecilia zangeres van smartlappen  ..........  alles tussen begin en eind 
  8 Otto Onderkast journalist  .......... 
  9 John Minolta fotograaf  .......... 
10 Bob Balie buffetbediende  .......... 
11 decorbouwers (4, 2 x 2)    ..........  popgroep, folkgroep 
   .......... 
   .......... 
   ……… 
15 Roemer Geitenhaar voorzitter milieupartij  .......... 
16 lid 1 -  .......... 
17 lid 2 -  .......... 
18 lid 3 -  .......... 
19 Richie Silverling organisator Popfestivals  .......... 
20 lid 1 -  .......... 
21 lid 2 -  .......... 
22 lid 3 -  .......... 
23 Bruno leider Ronkronk  .......... 
24 Donni drummer Ronkronk  .......... 
25 Mary-ann lid Ronkronk  .......... 
26 Bertie  idem  .......... 
27Catter roadie  .......... decorbouwers 
28 Poppie  idem  .......... 
29 Cranck  idem  .......... 
30 Lynch  idem  .......... 
31 Annie werkster  ..........popgroep, folkgroep, pol.partij 
32 Alie  idem  .......... 
33 Sjanie  idem  .......... 
34 J.A.M. Potjesbreker politiek spreker  .......... 
35 politieagent   .......... 
36 Folkgroup Ons Durpke   .......... 
40 De Glittertjes 
 
Aan het begin en het eind van het verhaal vormt het niet-spelende deel van de groep het publiek. 
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Scène 1 
donker toneel, microfoon, twee palen, Twee figuren met zaklamp en gereedschapskist 
komen op. Ze leggen snoeren en sluiten stekkers aan. Als het zaallicht uitgaat beginnen 
ze hun dialoog. 
 
Kwast Hé Jack, licht es effe bij, ik moet hier ergens dat lint hebben..... 

Ja, hier is het. Knoop jij dat effe daar vast, dan doe ik het hier aan deze kant. 
(Ze knopen het lint vast aan een paal.) 

 
Plug Leg jij die strik er maar in, Kwast, ik ben niet zo goed in strikken. 
 
Kwast Ik wist dat je de kleuterschool hebt overgeslagen omdat je zo technisch bent, 

Jack Plug, maar dat je niet kan strikken..... Hoe doe je dat met je schoenen? 
 
Plug (Scheurt zijn kleefbandschoenen gymnastisch los) Zo! 
 
Kwast Jaja, mooi, het zit. Kan de burgemeester straks bij de opening mooi 

doorknippen; Sónde eigenlijk. Span je een mooi lintje, knipt hij het dóór! 
 
Plug Hé, salle we er een draadje stroom langs leggen? Zo'n 220 Volt? Ken je 

lachen! Electric burgemeester Boogie, knaleffect! 
 
Kwast  Jaja, en wie moet er dan burgemeester worden? Jij zeker?  
 De volgende avond ligt heel de stad in het ziekenhuis, alleen omdat 

burgemeester Plug het nodig vond om alle verkeerslichten op groen te zetten.  
 Nee, Jack, blijf jij nou maar gewoon wie je bent: een electric mafkees. 
 
Plug Kwast, technisch heb je gelijk. (Legt snoer op de grond in een lus omhoog)  
 Zo dan? Struikelt-ie over, trekt alles mee, installatie naar de knoppen, weer een 

jaar werk voor de grote technische man Jack Plug. 
 
Kwast Ben je knetter, Plug? Kom mee, we gaan! 
 
Plug Een elektronisch valluikje dan? 
 
Kwast Néé, kom mee!!! 
 
 (Licht aan, burgemeester en wethouder op, daarachter publiek. Burgemeester 

loopt plechtig met wethouder naar het lint) 
 
Burgem. Vooruit dan maar, meneer Uitdekunst  
 (tot publiek) Het is mij een eer als burgemeester van ons gezellige dorp 

Redebeek dit prachtige theater te mogen openen. Maar eerst geef ik het woord 
aan onze wethouder van cultuur, de heer B. Uitdekunst! 

 
Weth. Dank u, meneer de burgemeester. Uh, tja (frommelt papiertje uit elkaar)  
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 Geachte dames en heren, welkom op deze eerste vergadering van 
computerclub "Naar de knoppen"... eh... oh nee, het verkeerde briefje, dit is van 
vorige week, wat moet ik nou? 

 
Burg. Hier neem deze maar (Geeft ander blaadje) 
 
Weth. Ja, wat heb ik dáár nou aan, dit is van de opening van de nieuwe brug! 
 
Burg. Sssst, je zegt gewoon theater in plaats van brug, kan best, niemand die het 

merkt. 
 
Weth. Nou vooruit dan maar. 

Geachte aanwezigen, hartelijk welkom bij de opening van deze nieuwe br... ik 
bedoel dit nieuwe theater.  

 Dit gebouw zal mensen tot elkaar brengen en nieuwe wegen openen.  
 Natuurlijk verleent dit theater ook doorgang aan grotere zeeschepen...   
 (tegen burg.) Dat kán toch niet?  
 Ahum, als ik dan dit nieuwe theater open, dan doe ik dat door vanaf deze 

plaats de warme behoefte uit te drukken, (tegen burg.) Oh nee...   
 dat dit gebouw een theater mag zijn voor iedereen, of je er nu overheen, of 

onderdoor gaat! 
Dit theater..... (tegen burg.) Uh, hoe heet het ook weer? 

 
Burg. De Feitaerc 
 
Weth. De wàt? 
 
Burg. De Feitaerc, het omgekeerde van creatief. 
 
Weth. Ah, zo! 

Als de burgemeester het theater geopend heeft, kunnen de eerste auto's 
starten, en ....  

 o nee, dat hoeft niet. Burgemeester, gaat uw gang! 
 
 (Burgemeester knipt het lint door, applaus door de aanwezigen die het eerste 

lied inzetten) 
 
Lied Ons theater 
 
 Ons theater dat is zó 
 zie het maar eens staan 
 Redebeek krijgt jazz en show 
 we zijn niet weg te slaan! 
 Toneel, muziek, een glitterbeatballet: 
 Ons theater laat dat alles voor het voetlicht staan! 
 Want: 
           Refr: De Bühne, the stage, het podium van Feitaerc is voor ú! 
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 Nu begint een nieuw seizoen! 
 Wat zal ‘t brengen gaan? 
 Popmuziek of cabaret 
 Ja wie zal hier straks staan? 
 Een quiz, een show, of een partijcongres? 
 Ons theater laat dat alles voor het voetlicht staan!  
 Want: 
          Refr: De Bühne, the stage, het podium van Feitaerc is voor ú! 
 
 

Burg.        En dan geachte aanwezigen, geef ik graag het woord aan de kersverse  
                 directeur van ons theater Feitaerc, Freek Ordeman!     (applaus) 
 
Ordeman Dank u, dank u, dat hoeft toch allemaal niet, dank u! 

Dames en heren, ziet u wat ik hier heb? (toont agenda) 
 De agenda van De Feitaerc, nog helemaal leeg, we hebben nog geen 

programma.  
 Daar moeten we met z'n allen wat aan doen, want een theater zonder artiesten 

is als een burgemeester zonder ambtsketen! (Burgemeester knoopt snel zijn 
jasje dicht) 
Mensen, zorg ervoor dat wij elke avond een volle zaal hebben, wees creatief 
met de Feitaerc! 

 Hebt u ideeën, kom er mee over de brug, wij doen ons best, doet u dat ook.  
 Voor deze avond hebben wij alvast een programma van geweldig goede 

artiesten:  
 Allereerst : De internationaal bekende dansgroep de Glittertjes!!! (Stilte)  
 en dan de onwijs grappige moppentapper Gekke Henkie! (Stilte)  
 Enne.. tenslotte ons aller Tante Cecilia, koningin van het levenslied en de 

smartlap. (stilte) 
Zo, en dan gaan we beginnen met de Glittertjes! 
(De Glittertjes komen op en doen op muziek een stuntelig dansje waarin van 
alles misgaat. Na afloop een mengeling van praten, applaus en BOEH) 

 
 (Glittertjes af) 
 
Ordeman En dan nu: gekke Henkie! 
 
 (Komt op, struikelt enorm over een snoertje en wordt woedend) 
Gekke H. Welke gek heeft hier dat snoer.... Oh, eh, u bent er al, zie ik! Hè nou, daar ben 

ik dan (kreun) hèhè, hou eh, tja... met welke mop zou ik ook al weer beginnen?  
 Eh, nou...  kent u die mop van die mensen die naar Amerika gingen? 
  -- 
 Nou die gingen niet, háááááááháááha .... ha .... ha ... hm 

Nou, d'r waren eens twee gekken.  
 Zegt de ene gek tegen de ene, nee, tegen die andere, nou eh, dus die ene 

tegen die andere: Hoe laat is het?  
 Zegt die ene...  nee, die andere natuurlijk, eh... tja, wat zei-die eigenlijk?   
 Nou ja, laat maar, 't was toch geen leuke..... 

(het publiek wordt nu lastig, gooit propjes, belt met GSM e.d.) 
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Ordeman (Duwt Henkie weg) Zó, dat was dan weer onze gezellige moppentapper 

Flauwe, eh, Gekke Henkie. En dan nu de koningin van het levenslied en de 
smartlap: tante Cecilia. 

 
 (Komt heupzwaaiend op, wuivend) 
Cecilia Dag schatten van me, hihihihihihi, zullen we dan maar?  
 Ik zing voor u mijn lievelingslied: Het leven, dat duurt maar even. 
 

Komt mensen hoort mijn liedje aan van droefenis 
hoe of het komt dat 's mensen lot zo droevig is. 
U kent dat wel, het leven heeft zijn zorgen  
en ieder vreest wel eens de dag van morgen. 
En wat brengt ons die dag? 
Een traan of ook een lach? 
 
Refrein: Want het leven, dat duurt maar even 
 o, wat is het leven kort, wat is het kort! 
 Ja we beven om hallef negen 
 Want het leven is zo kort, het is zo kort, ja kort! 
 
Ja mensen 't leven is hier al te vaak een hel 
en maar voor enkelen een leuk en aardig spel 
De rijken en de armen om het even 
zij hebben veel problemen in het leven. 
Dus geld brengt geen geluk, 
het breekt vaak alles stuk! 
Refrein : 

 
 (Tante Cecilia af, boe-geroep) 
 
Ordeman Zo, deze gezellige avond is hiermee afgerond.  
 Uhh, allen wel thuis en welterusten, tot ziens  
 (Publiek gaat mokkend af, Otto Onderkast met zijn fotograaf gaan naar 

Ordeman) 
 
Onderkast Meneer Ordeman, mogen wij een exclusief interview met u over de eerste grote 

mislukking van theater Fijdbraak voor onze krant de Redebeekse Bazuin? 
Minolta, even een plaatje van meneer Ordeman. 

 
Ordeman Héhé, dat gaat zomaar niet!  
 Ten eerste heet dit theater Feitaerc,  
 ten tweede was deze avond in het geheel geen mislukking,  
 en ten derde ben ik nog niet vergeten, meneer Onderkast,  
 wat u over mij geschreven hebt in dat vieze blaadje van u,  
 toen ik nog secretaris was van de Vogelvoedselstrooicommissie. 
 
Onderkast Oh, dat was u dus ook? (Tot het publiek) Nou, dat zal me hier wat worden 

mensen…. 
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Ordeman Onderkast, gaat u hier onmiddellijk weg, verdwijn!  
 En neem die stomme fotograaf mee, anders hangen we hem hier in de 

verkleedkleren! 
 
Onderkast Oké, oké, meneer Ordeman!  
 Kom maar, John, we bedenken zelf wel een verhaaltje.  
 Ik weet al een kop: "Nieuwe Theaterdirecteur geen ordeman" 
 
Ordeman Vlieg op!    (Ze gaan) 
 
Bob Balie Nou Freek, geen beste start, joh.  
 Ze hadden wel een beetje gelijk, Otto Onderkast en John Minolta.  
 Voor mij was het ook geen beste start, want de mensen hebben haast niets 

gegeten of gedronken, maar ja, wat wil je met zo'n waardeloos programma...... 
 
Ordeman Waardeloos programma? Waardeloos programma? Begin jij nou ook al?  
 De Glittertjes waren beter dan ooit, en tante Cecilia kreeg toch maar mooi de 

zaal plat! 
 
Balie Plat, zeg dat wel, nee, ze waren er wég van, geen kip meer te zien… 
 
Ordeman Maar wat moeten we dán voor programma brengen? 
 
Plug Tokyo Hotel of zo? 
 
Ordeman Ja hoor, Tokyo Hotel!! Weet jij wat die heren vragen voor een uurtje spelen? 
 
Plug We kunnen ze laten pleebekken!  
 Ik heb een CD met The best of Tokyo Hotel , enne....... 
 
Ordeman Vergeet het maar, veel te duur. 
 
 (De telefoon gaat) 
 
Ordeman (Neemt op) Hallo, theater Feitaerc, Freek Ordeman hier /  
 Wie zegt u? /  
 de R.M.G.B.? / Oh, de Redebeekse Muziek Groep Belangen, ah ja, zegt u het 

eens, meneer Silverling /  
 Jaja, een popfestival /  
 Wat gaat ons dat kosten /  
 Oh, niets? En zelfs winst delen? Prima, akkoord, momentje, even de agenda 

erbij pakken.  
 Zo, eens even kijken, het zal wel moeilijk worden, want sinds de opening 

strómen de klanten toe...  Eh, tja Richie, het kan alleen nog maar op 17 juli, ja, 
kan dat? /  

 Prima, Richie, dat is dan afgesproken /  
 Ja oké, xieje Richie. (legt neer) 
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Balie Wie was dat? 
 
Ordeman Wacht even, effetjes noteren, ons eerste avondje is gevuld. (schrijft)  

De RMGB, donderdag 17 juli...  
Ja joh, dat was Richie Silverling, organisator van popfestivals. Hij wil hier een 
paar groepen laten optreden, en 't kost ons niks, misschien verdienen we er wel 
aan. Plug, Kwast, kom mee naar het podium. Eens kijken waar we alles 
neerzetten. (Pratend gaan deze drie af) 

 
Balie (Praat tegen zichzelf) Popfestival, nou ja, 't is beter dan niks. 
 Zouden die lui koffie drinken of beginnen ze meteen aan wat sterks..  
 500 broodjes kaas, 300 ham...   (telefoon gaat) 

Hallo, theater de Feitaerc, Bob Balie hier /  
 De RMGB ja, maar u had toch al gebeld? /  
 Ja, voor volgende week donderdag, 17 juli /  
 Tuurlijk kan dat, was toch al afgesproken? /  
 Congres? Zal best, prima hoor, dag meneer Geitenhaar, daag! 

Geitenhaar?  
 Hij heette toch anders? 
 Nou ja, popcongres of partijfestival, wat maakt mij het uit?  
 Eh...  200 kroketten, 400 mosterd...  (af) 
 
 (Toneel leeg, Ordeman, Kwast en Plug komen druk pratend voorbij, toneel 

weer leeg. De decorbouwers komen op, om coulissen e.d. te plaatsen voor het 
songfestival. Er is een coulisse bij met RMGB erop. Ze bouwen een eenvoudig 
decor met lampen, blokken en coulissen. Ze improviseren hun tekst tijdens het 
opbouwen.) 
 
Lied      Decorbouwers 

 
 Ziet u daar die stenen muur, daar bouwen wij wat voor. 

Die muur is namelijk heel hard en ook niet al te mooi. 
 
 Refr. Theater, dat is niks anders dan show 

 dat is niks anders dan show, allemaal show 
 Theater, dat is karton en coulisse 
 een spiegelbol en vernis, allemaal show 
 
Alles wat uw ogen zien; 't is nep waar u naar kijkt 
't is show en kleurig crêpepapier, 't is minder dan het lijkt... 

 
refr. Theater, dat is niks anders dan show 
 dat is niks anders dan show, allemaal show 

  Theater, dat is karton en coulisse 
  Een spiegelbol en vernis, allemaal show. 
 
 
 (Als de decorbouwers af willen gaan, duiken opeens Onderkast en Minolta 

weer op) 
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Onderkast Halloooo, wij zijn van de Redebeekse Bazuin, wilt u ons een interview 

toestaan? 
 
Minolta En een lekker schokkend plaatje, ja? 
 
D 1 Nee, waarom zouden we, ik lees uw krant niet. 
 
D2 Ík heb hem wel thuis liggen...  
 
Onderkast Oh, wilt u dan misschien...  
 
D2 ... voor als het wc-papier op is.... 
 
D 1 Kom jongens, we gaan. 
 
Onderkast Ho even, wat weet u van de dubbele afspraak? 
 
D 2 Dubbele afspraak? 
 
Onderkast Ja, Ordeman heeft op 17 juni twee afspraken voor het theater. Een popfestival 

en een... 
 
D 1 Kan ons wat schelen, wij bouwen decors, ajuus. (Af) 
 
Onderkast Kom mee, John Minolta, we bedenken zelf wel een interview, ik weet al een 

mooie kop...  (Af) 
 
 (Andere decorbouwers komen op, ze zien er duidelijk anders uit, met petjes van 

de politieke partij. Ze kijken wel even wat verbaasd, maar bouwen dan hun 
eigen decor op. Ze verplaatsen het een en ander, zetten hun coulissen voor de 
andere. Ook een spreekgestoelte en duidelijk een poster RMGB Redebeek 
Moet Groen Blijven! ! ! Stem RMGB. Deze decorbouwers zingen ook het lied  

 
Lied      Decorbouwers 
 
 Ziet u daar die stenen muur, daar bouwen wij wat voor. 

Die muur is namelijk heel hard en ook niet al te mooi. 
 
 Refr. Theater, dat is niks anders dan show 

 dat is niks anders dan show, allemaal show 
 Theater, dat is karton en coulisse 
 een spiegelbol en vernis, allemaal show 
 
Alles wat uw ogen zien; 't is nep waar u naar kijkt 
't is show en kleurig crêpepapier, 't is minder dan het lijkt... 

 
refr. Theater, dat is niks anders dan show 
 dat is niks anders dan show, allemaal show 
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  Theater, dat is karton en coulisse 
  Een spiegelbol en vernis, allemaal show. 
 
 en vertrekken dan. Journalist en fotograaf erachteraan, met "Heren, heren, een 

interview alstublieft".) 
 

Scène 2 
 
 (Een vergaderzaaltje van de milieupartij. Voorzitter en drie bestuursleden 

vergaderen) 
 
lid 1 Hierbij open ik de vergadering van onze politieke partij Redebeek Moet Groen 

Blijven, en ik geef het woord aan onze voorzitter, Roemer Geitenhaar! 
 
Geitenhaar Dank je, Kees.  
 Lieve mensen, het zal dus jullie duidelijk zijn dus, dat ons congres, onze 

bijeenkomst dus, in de Feitaerc dus een groot succes moet worden, dus.  
 We moeten er dus voor zorgen, dat dus alle mensen van ons dorp Redebeek 

dus op ons gaan stemmen, dus.  
 RMGB dus, Redebeek moet dus groen blijven dus, onze eigen mil- miel... eh, 

milieupartij dus. (struikelt over het woord)  
 Het lijkt mij dus het beste dus, om maar een goeie spreker uit te nodigen dus.  
 Ik ken er wel eentje dus, de heer J.A.M. Potjesbreker dus. (Hij houdt een groot 

portret van Potjesbreker omhoog, waar ook de naam J.A.M. Potjesbreker onder 
staat.) 

 Hij heeft dus heel veel verstand van...  
 
Lid 2 Sorry, Roemer, maar dat vinden de mensen vast helemaal niet leuk, za'k ma 

zegge... ze verwachten een gezellige boel za'k ma zegge... 
 
Lid 3 Ja, mèn, mèn, ik bedoel mèn, een beetje muziek mèn, wat hapjes en drankjes 

mèn, macro-vegetari-onbespoten mèn! Maar niet zo'n gortdroge spreker, mèn? 
 
Lid 1 Ja kerel, Roemer, ik zie die spreker eigenlijk ook niet zo zitten, kerel, ik bedoel 

kerel, wat moet je met zo'n eh... 
 
Lid 3 kerel? 
 
Lid 1 Ja, kerel, Pótjesbreker, kerel, alleen de náám al, dát zal saai worden! 
 
Geitenhaar Niets mee te maken dus, ik ben de voorzitter dus, en ik beslis dus, 

begrepen dus? 
 
Lid 2 Ja maar, za'k ma zegge... 
 
Lid 3 Wauw mèn? 
 
Lid 1 Maar kerel... 
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Geitenhaar Een spreker dus, de heer J.A.M. Potjesbreker dus. (licht uit) 
 
 
 

 Scène 3 
 
 (Vergadering van RMGB-popfestivals. Aanwezig Richie Silverling en drie leden) 
 
Lid 2 Hierbij open ik de vergadering van de Redebeekse Muziek Groepen Belangen 

en geef het woord aan onze organisator, Richie Silverling. 
 
Silverling Ja jongens, een te gekke kans om een te gek festivalletje op te zetten, te gek 

gewoon, te gek! Iemand ideeën (Hoewel de leden direct hun vinger opsteken 
gaat hij metéén verder) Nee? Nou ik wou dan maar de groep Ronkronk 
uitnodigen, een te gekke groep! 

 
Lid 2 Ja, maar wat kost dat? En trouwens, het is een snoeiharde groep, hardrock en 

zo, niet zo gezellig, weet je, en gezellig moet het wel worden hè, gezelligheid 
kent geen tijd! 

 
Lid 3 En die Ronkronk is inderdaad hartstikke duur weetjewel, zo blijft er geen geld 

over voor weetjewel, een aardig zakcentje enzo...  Weet je wel? 
 
Silverling Hoor es effetjes, dit is toch te gek? Wie is hier nou de leider? We nemen 

Ronkronk, en daarmee uit, 't is de beste groep die er is, helemaal te gek. 
 
Lid 1 Ja maar, ik bedoel dus uhh...  
 
Lid 2 Hij bedoelt dat het niet gezellig is, zoals jij je zin doordrukt, gewoon niet 

gezellig... 
 
Lid 3 Ja, weet je wel, kan je niet volksmuziekgroep 'Ons Durpke' nemen, weet je wel, 

die zingen ook pop hoor, weet je wel? 
 
Silverling Ons durpke, i-yach, prútmuziek, helemaal te maf, nee, we nemen Ronkronk en 

daarmee uit. 
 
Lid 1 Maar uh ik bedoel uh Ons Durpke in het uh... ik bedoel... 
 
Lid 2 Ja gezellig, Ons Durpke in het voorprogramma, Eerst Ons Durpke, en dan 

Ronkronk, goed? 
 
Lid 3 Ja, weet je wel? 
 
Silverling Okee, okeeeee, afgesproken. (de leden vertrekken, Silverling achteraan. Vlak 

voor hij afgaat zegt hij tot de zaal) We draaien het wel om: eerst Ronkronk en 
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dan Ons Durpke, of misschien wel helemaal geen durpke, te gek hé...    (Licht 
uit) 

 
 

 Scène 4 
In de oefenruimte van Ronkronk, gezellige ruimte met drumstel met de naam 
RonkRonk, en gitaren, geen installatie, bladmuziek, koffiebekertjes. 

 
Bruno Hé, ik krijg net een telefoontje van Richie Silverling. 
 
Donnie Néé hè, dat werd tijd! 
 
Bruno Man zeur niet, hij heeft een optreden voor ons. 
 
Donnie Poe, zeker weer net zoiets als de vorige keer, toen we moesten optreden voor 

bejaardensoos "de Terugziende Blik". Mochten we alleen pleebekken op André 
Rieu! 

 
Bruno Hou je kop, kon ik toen ook toch niet weten? Nee, theater de Feitaerc is 

geopend, en wij mogen er een optreden verzorgen! 
 
Mary-Ann Nou, dat klinkt beter. Hoeveel nummers mogen we doen? 
 
Bruno Eh, nou ja eh...  (Steekt aarzelend één vinger op). Maar als het goed gaat 

misschien meer...! 
 
Donnie (Zeurderig) en als het fout gaat misschien wel nooit meer. 
 
Mary-Ann Ach zeurpiet, welk nummer gaan we doen? 
 
Donnie Ik heb een goeie balad over een eenzame drummer. 
 
Bruno       Hè jaaaah, treden we een keer echt op, gaat-ie zeuren over hoe eenzaam het 
is  
                achter die trommeltjes. (tegen de zaal) 

 
Ach dames en heren: 

 
Er wordt wat áfgeleden tussen de trommelvellen! 
Hebt u problemen, dan moet u bellen. 
Hier hebt u dan ons nummer (Houdt bordje omhoog) 
bel maar naar de trieste drummer! 

 
Donnie Hèhè, wat zijn we weer leuk. 'k Heb het nummer zelf geschreven, en jullie willen 

er nooit naar luisteren, zo krijg ik toch nooit een kans? 
 
Mary-Ann En onze drummer heeft weer sjans! 
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Donnie Ach tut, daar gáát het nummer helemaal niet over! 
 
Bertie (Tegen Mary-Ann) Ah, joh, doe niet zo flauw, (tegen Donnie) maar Donnie, 

snap je dan niet dat we op dat podium van de Feitaerc een vrolijk moppie 
moeten brengen, een lekkere Rock 'n roll bijvoorbeeld? 

 
Bruno Kunnen we niet zelf een goed nummertje rock 'n roll in elkaar zetten.  

Zoiets als:  Een goeie rock ' n roll, die slaat in je boll 
 
Bertie  een goeie rock 'n roll die maakt de hele tent op holl 

 
(samen) Het is de rock ' n roll, het is de rock 'n roll 

 
Mary-Ann eh..eh... Van je tenen, tot je boll 

 
(samen) DE ROCK ' N ROLL!!! 

 
Donnie Hèhè, leuk hoor, geeft mij maar een romantisch lied, een goeie balad. 
 
Bruno Zeur niet man, 't gaat net zo gaaf! Nog eentje! 
 
Bertie De disco en de punk...  
 
Donnie (lauw) de reggae en de funk 
 
Mary-Ann Disco reggae punke-funke-allemaal in de bunker... 

 
(samen)Het is de rock 'n roll     ' (Enz.) 

 
Donnie Allemaal in de bunker: waar slaat dat op? 
 
Bertie Het rijmt! 
 
Bruno Okee, verder! Bertie? 
 
Bertie Ehhh....ja, ik heb het! Een heel couplet in één keer!  
    
   De meeste popmuziek 
   Die maakt me heelmaal ziek 
   Geef mij maar rock 'n roll 
   Dat slaat tenminste in je bol! 

 
 Allen zingen het refrein. 
 
Bertie Taalkundig rammelt-ie wel wat, maar muzikaal ligt-ie lekker. 
 
Bruno Gaaf is-tie, jongens, effetjes opschrijven, effetjes opnemen, effetjes geld 

verdienen...  
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Donnie ... of effetjes afgaan. Laten we nou een balad doen, veel mooier..... 
 
Bruno Vergeet het maar. Kom op jongens, we gaan naar de studio. 
                 Kom nou mee Donnie, we kunnen niet zonder drummer. 
 
Donnie Jaja, nou, ik ga nog even oefenen. Als jullie gaan opnemen dan roep je maar, 

oké? 
 
Peter Oké, doei. (Allen af, behalve Donnie. Hij drumt even, kijkt dan meewarig tussen 

het drumstel. De muziek zet zijn balad in, hij komt achter het drumstel vandaan 
en zingt zijn lied. Bij het instrumentaal neemt hij plaats achter de drums en 
speelt mee) 

 
 Lied De drummer 
 
 De zanger van de groep 

staat altijd stoer vooraan 
soms speelt hij wat gitaar 
maar die staat vaak niet aan 
Hij speelt geen instrument 
maar d'aandacht is voor hem 
de solo die hij heeft 
komt van zijn eigen stem. 

 
 Refr. Maar de drummer van de groep 
  Die man daar achteraan 
  Die werkt zich in het zweet 
  Hij moet, hij moet maar slaan, de drummer, de drummer. 
 
 Het keyboard is er nu 

met ingebouwde beat 
de drummer van de groep 
die mis je zo toch niet 
maar komt 't op solo aan 
een solo van katoen 
dan moet het keyboard weg 
en de drummer moet het doen! 

 
 Refr.  
 
 ( instrumentaal 4 regels) 
 Maar wacht maar allemaal 

als ik mijn eigen groep 
begin met drum vooraan 
staat iedereen op de stoep 

 
 Refr. Want de drummer van de groep 
  Die mag dan stoer vooraan 
  Die mag dan eindelijk 
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  De solo altijd slaan, de drummer, de drummer. 
 

 Scène 5 
 
 De roadies komen op: Catter tilt met Poppie een zware geluidsbox. Lynch 

probeert een spiegelbol op te hangen. 
 
Catter Ja, hierheen, Poppie, pff, wat zwaar zijn die krengen toch. Zeker een zware 

rock vanavond. 
 
Poppie Yeah, men, pas op die kabel, Catter. (Ze zetten de box neer) 
 
Cranck Hé Catter, heb jij die XLR-pluggen nog meegebracht? 
 
Catter Shit, vergeten, hé Lynch, ga jij eens naar die vent van het theater, hoe heet-ie 

ook al weer, eh, o ja Jack Plug, en vraag even om vijf XLR-pluggies. 
 
Lynch Commandeer je hondje en blaf zelf, ik heb al genoeg te doen met die 

spiegelbol hierboven, 
 
Poppie (Sluit wat kabels aan. Maakt, met een trekrotje, sluiting) Hé, Cranck, meet jij dit 

snoertje effe door, volgens mij maakt-ie sluiting op blauw en rood. 
 
Cranck Oké Poppie. (meet door) Niks an het pootje hoor, je had hem verkeerd om. 

(maakt ook sluiting) Au! Nou ja, 't gaat zonder dat kreng ook wel. Effe alles 
testen maar. 

 
Lynch Oké stroom d'r op! (Alle lichtjes op de versterkers gaan aan) 
 
Catter Als wij roadies er toch niet waren. 
 
Poppie Kwam er niets terecht van al die popgroepies! 
  
Lied De roadies. 
 
 Als wij roadies er niet waren 

was er vast geen popmuziek 
Als wij roadies er niet waren 

 dan verdienden zij geen piek 
 
 Ellek popconcert zijn wij er 
 Alles draait hier op ons werk 

alles gaat op stroom en draadjes 
daarom zijn de stoppen sterk 
 
Als wij roadies er niet waren 
zat de popgroep zonder stroom 
geen muziek was er te horen 



Flatertheater 16

 nee je hoort geen enk’le toon 
 
Dus wij roadies zijn belangrijk 
zonder ons geen pietsie pop 
speel dus goed en niet te hard, mèn 
anders kost het je een stop....*) 

 
Refr.  Wij zijn de roadies, wij zijn de roadies 
  plugje hier en snoertje daar 
  Altijd staan we voor u klaar, 
  Wij zijn de roadies! 
  Spelen maar! 
 
 (*) Na het vierde couplet, bij "stop" licht uit, de roadies hebben allemaal een 

aansteker of zaklampje en zingen zonder begeleiding het laatste refrein) 
 
 Roadies af, partijleden op. Petjes op in de kleuren van de partij, ballonnen en 

posters. Alles wordt opgehangen, ook op de versterkers, Af. 
 

TL-licht aan, werksters op. 
 
Annie Nou Alie, es effe kaike wat die manne er weer een puinsooi van hebben 

gemaakt...  
 
Alie Nee, meid, kijk nou es? Hoe kenne we met die troep hier nog fatsoenderlijk 

schoonmake? Hoe motte we stoffe en vege? Wie heb dat nou weer gedaan? 
 
Sjanie Gein hé, da's voor een popgroep, o, en ik heb altijd al popzangeres wille 

worde...  ik heb er alleen de naam niet voor...  Sjanie, dat klinkt niet...  Jeanette 
dan? Nee, Jeanne... of nee, Jeanie, da's mooi, Jeanie, (pakt een microfoon en 
neemt een popster houding aan.) 

 
Alie Kijk haar, mooie popster. Schort af liefie, kenne we je bene sien, vinde de 

manne mooi. 
 
Annie Hè, salle we de etalaasje eens uitprotesten, ik bedoel de installatie eens 

uitproberen? Wat die popjongens kenne, kanne wij toch sekers ook? 
 
Sjanie Bè je gek, meid, je weet niet eens hoe je de handel an mot sette..... 
 
Annie (Deftig) je bànt interieurverzorgster of je bànt het niet, (weer plat) 't Zal wel niet 

anders gaan as met een stofzuiger, hup, de stekker erin! (doet de installatie 
aan) 

 
Alie Meid, je bent grandiozo-rode-rozo! 

Meiden -  opstellen! 
 (ze stellen zich op, ieder met microfoon, en roepen dan samen) 
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 DE WERKSTERS BLUES !!!! 
 
 Kom ik 's morgens op me werk 

dan is het eerste dat ik merk: 
d'r zit weer kauwgom op de vloer 
ach interesseert het u een moer? 

 
 Refr, Want er zijn toch werksters ( Werksters yeah) 
  Er zijn toch werksters  ( Werksters yeah) 
  Zij ruimen op 
  Met dweil en sop 
  Dus zingen wij de werkstersblues. 
 
 Heeft u ook zo'n mooi program 

waar alle rollen fijn op staan 
en gooit u 't in de pauze weg 
dan heeft die ouwe werkster pech 

 
 Refr. 
 
 Kom ik 's avonds in me flat 

zit heel de keuken onder 'vet 
me vent heb gekookt, o wat een man: 
een man die nooit eens afwassen kan! 

 
 Refr. 
 
Alie Nou, fraai hoor, kenne die popsjowers een punt an suige. 

Mense. (kijkt op haar horloge) Me tijd is om, en schoon was het toch al, we 
gane maar weer. 
(gearmd, het refrein zingend) 

   
  Want er zijn toch werksters ( Werksters yeah) 
  Er zijn toch werksters  ( Werksters yeah) 
  Zij ruimen op 
  Met dweil en sop 
  Dus zingen wij de werkstersblues 
 

 Scène 6 
 (Vol licht, spots. Het congres begint. Bestuursleden achter een lange tafel, 

spreker bij het spreekgestoelte, publiek op stoelen, zijaanzicht) 
 
Geitenhaar Geachte aanwezigen, welkom dus op dit congres van de RMGB 

partij, Redebeek moet groen blijven dus.  
 Ik wilde dus graag het woord geven aan onze spreker van vanavond, de heer 

J.A.M. Potjesbreker dus, die een lezing zal houden over het belang van een 
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gespreide en geleide verdistacontabilisering van het partijprogramma in de 
algemene vorm zoals heikele epibristes die te berde brengen, dus.  

 Dús: Meneer Potjesbreker ! 
 (Publiek klapt heel flauwtjes) 
 
Potjesb. Ahum (Ritselt zeer langdurig met papieren)  
 Tja, geachte aanwezigen, wij weten allemaal dat de verdista... uh. 

verdinges...contablibli.... nou ja, dat het niét best is.  
 We moeten daarom de handen inéén slaan, (Probeert dat ook, maar er komt 

steeds iets tussen; z'n toespraak, z'n stropdas, tenslotte zijn glas water) om de 
huidige statutaire problemen te abstraheren teneinde een volledige teloorgang 
van ons streven te elimineren! (Kijkt triomfantelijk de zaal rond, maar de 
meesten slapen, bellen of praten met elkaar.) 
Dan stormt Silverling binnen) 

 
Silverling Mensen, hier ben ik dan, uw presentator van vanavond, Richie Silverling! 
  (Hij loopt Potjesbreker omver) 

Hallo, leuk dat jullie er al zijn fooks, en ik heb nog meer fooks meegebracht, en 
een geweldige popgroep, de fooks van Ronkronk! 

 
Potjesb. Hé, daar, wat moet dat? Dit is het congres van de RMGB, wat doet u hier? 
 
Silverling De zaak presenteren, meneertje witteboordje! 
 
Geitenhaar Wegwezen jij, jij hoort niet bij deze partij! 
 
Silverling Oh nee? Toevallig ben ik presentator van dit RMGB - popfestival! 
 
Geitenhaar Niks daarvan, dat ben ík, en niet van een popfestibule, maar van 

een keurig milieucongres. Ik ben de voorzitter, Roemer Geitenhaar. 
 
Silverling Dacht ik al, Geitenbreier, echt zo'n milieukop! 
 
Geitenhaar Wàt zegt u? 
 
 (De heren vliegen elkaar aan, en rollen vechtend over de grond. Hierbij vallen 

scheldwoorden als pophoofd, geitensok, boogiewoogiefreak, mestkop 
enzovoort. Midden in het geweld komt de burgemeester op die de vechtenden 
uit elkaar probeert te trekken met "heren, heren toch!" Het lukt niet) 

 
Onderkast Okee, Minolta, hier ook een plaatje van maken. 
 
Minolta Jawel hoor. Kenne de heren effe stilstaan, anders komt het er zo bewogen op. 
 (De vechters staan stil, de foto wordt genomen, dan gaan ze weer verder). 
 
Burgem. In plaats dat u er nou iets aan doet! 
 
Onderkast O nee, da's mijn werk niet, ik schrijf in mijn krant wat er gebeurt, niet wat er had 

moeten gebeuren. 
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Burgem. Ik roep de politie wel. Politie, politie! (Af) 
 
 (Intussen stelt Ronkronk zich op en gaat spelen. Vanzelf houden de 

vechtenden op.) 
 
 Lied Ronkronk 
 
 Een goeie Rock'n roll, die slaat je in je boll 

een goeie rock'n roll die maak de hele tent op hol 
  
 Refr.  Het is de rock'n roll (2x) 
  Van je tenen tot je bol, de rock'n roll 
 
 De disco en de punk, de reggae en de funk 

Disco-reggae-punke-funke allemaal in de bunker 
  
 Refr. 
 
 Andere popmuziek, die maakt me helemaal ziek 

geeft mij maar rock'n roll dat slaat tenminste in je bol 
  
 Refr. 
 
Politieman (Tegen Silverling) Meneer, wilt u maar even meekomen? 
 
Silverling Ik? Ik presenteer hier volgens afspraak een popfestival, waarom ik? 
 
Politieman Verstoring van een politieke vergadering. 
 
Silverling Maar ik heb dit theater deze avond afgehuurd! 
 
Geitenhaar Hoe komt u daarbij? Ík heb deze avond afgesproken, met 

Ordeman, de directeur. 
 
Politieman Ja hoor eens, wie moet ik nou arresteren? Was ik net zo blij dat we eindelijk 

eens iemand op konden pakken in Redebeek, en dan gaan jullie mij in de war 
brengen! Vooruit, wie is de schuldige? 

 
 (Ordeman, Silverling en Geitenhaar wijzen op elkaar en zeggen) HIJ!! 

(Stilte). 
 
Balie (Heel zacht, maar toch duidelijk, met zijn vinger omhoog) Ik! 
  
(Ordeman, Silverling en Geitenhaar) JIJ??? 
 
Balie Ja ik... Het spijt me, meneer Ordeman. Toen u gebeld was, u weet wel, door 

Richie Silverling van het popfestival, nou, toen liep u weg met Jack Plug en 
Kwast, nou enne...  
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Ordeman Nou wat? 
 
Balie Toen ging de telefoon nog een keer. 
 
Silverling Oh, zit dat zo? Nou begin ik er iets van te begrijpen...  
 
Geitenhaar Nou, ik anders niet! 
 
Balie Ach, die meneer aan de telefoon wilde het theater huren voor de RMGB, en ik 

zei nog: U hàd toch al gebeld?  
 Ik wist niet dat er twee RMGB's waren, en ik had het kunnen weten, want mijn 

zoontje speelt gitaar van de muziekgroepbelangen, en mijn vrouw is lid van de 
milieupartij. Wist ik veel dat die club ook zo heette. Oh wat stóm... 

 
Ordeman Ach Balie, daar kan jij toch ook niets aan doen. 
 
Minolta Ik ben John Minolta van de Bazuin, mag ik hier even een plaatje van maken? 
 
Onderkast Ik weet al een kop: Ernstige ruzies ondermijnen bestuur Feitaerc. 
 
Ordeman (houdt zijn woede in) Als u nog even wacht, meneer Onderkast, dan verander ik 

úw kop dan eventjes..... 
(Tot de anderen) Maar wat doen we nu, de milieupartij was hier het eerst. 

 
Silverling Maar wij hadden eerder afgesproken en ik heb nog een groep die graag wil 

spelen. 
 
Burgem. Weer zo'n brokkedrol, bah! 
 
Silverling Nee, nee, nee, de groep "Ons Durpke", maar ach, laat maar... 
 
Geitenhaar Nee, da's juist prima. Alle leden van die groep zijn ook lid van onze 

Milieupartij! Laat ze maar komen, .. of nee, wacht, dat mag ik niet alleen 
beslissen. 
(Hij loopt naar het bestuur en smoest even) Het bestuur legt de leden het 
volgende voor: Wat kiest u: luisteren naar meneer Potjesbreker of naar "Ons 
Durpke"? 

 
Allen Ons Durpke !!!  (Potjesbreker krimpt ineen, Geitenhaar loopt naar hem toe). 
 
Geitenhaar Kop op, Potjesbreker, doe maar mee, je kunt vast wel meezingen 

met Ons Durpke, misschien geven ze je wel een solo! 
 

 (Ons Durpke stelt zich op en speelt) 
 
 Lied De schone-wereld-horlepiep 
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 Dag meisjes en dag jongens welkom, welkom allemaal 
we gaan je iets vertellen niet zo'n erg leuk verhaal 
hoe alles om ons heen in de natuur de soep in liep 
dit is de schone wereld horlepiep! 

 
 Het water werd vervuild door olie en door afwas sop, 

soms werd het heet, dat was dan voor de vis een grote strop 
eerst zei-die "bloeb" of "blubblubblub" en nu geeneens geen "blieb" 
Dit is de schone wereld horlepiep! 

 
 De lucht zit vol met uitlaatgas en zwavel of zoiets 

joh, pak toch gauw je fietsie, op de fiets vervuil je niets! 
Of wou je mij vertellen dat je toch altijd al liep? 
Dit is de schone wereld horlepiep! 

 
Bandlid Nou meneer Potjesbreker, u weet nu hoe het liedje gaat, wilt u het volgende 

coupletje doen? 
 
Portjesb. Ja, eh, nou ik, eh, zing wel eens in bad, en de buren vinden dat zó mooi, dat ze 

meteen op de muren beginnen te bonzen, uit puur enthousiasme!  
 Nou, dan zal het hier ook wel gaan..... 
 
Bandlid Hier is uw tekst! 
 
Potjesb. (Mompelt) De bodem zit propvol gestouwd met vuil en smerig spul 

 nou als daar je huis hebt staan dan ben je vies de..... 
Meneer, aan het eind van regel twee staat een woord wat ik niet wens te zingen 
of uit te spreken. 

 
Bandlid (Kijkt op papier) Best hoor, u ziet maar. Daar gaan we dan. 
 
Potjesb. De bodem zit propvol gestouwd met vuil en smerig spul 

nou als daar je huis hebt staan dan ben je de sigaar, 
kom mensen hou de wereld schoon, dan roep je hiep hiep hiep: 
Dit is de schone wereld horlepiep! 

 
 (Enthousiast applaus, scanderen: Potjesbreker, potjesbreker!) 

(Gekke Henkie komt op) 
 
Gekke H. Ja hé, maar zo kan ik het ook, ik heb een paar geweldige milieubakken in mijn 

repertoire, kennen jullie deze? Weet je hoe je de baby van een milieuwerker 
kunt herkennen? In zijn luier zit geen gele pies, maar Greenpeace! 
(Gekke Henkie wordt onder de voet gelopen door Tante Cecilia) 

 
Cecilia Ja, allooo schatten van me, ik heb ook nog een milieuliedje in petto.  
 Dat kan zeker nu wel, hè? Jonges van de popgroep, in fies kleine nerts! 

(De directeur probeert haar nog tegen te houden, maar de muziek zet al in en 
met haar enorme boezem stoot ze hem eerst opzij, en omarmt hem tijdens het 
laatste couplet zo wurgend, dat hij alleen nog maar kan meedeinen.) 
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 Lied milieulied van Tante Cecilia 
 
 1. Er was een sneeuwwit meeuwtje 

dat vloog al boven zee 
de zee zat vol met olie 
oh jongens 't valt niet mee 
 
3. Een man met grote handen 
van het natuurbehoud 
die nam 't beestje mede 
o, 't was zo bitter koud! 
 
 

2. Het vogeltje moest dalen 
't verlangde zo naar rust 
het landde op de olie 
en 't kroop toen naar de kust 
 
4. Een dag of twee-drie later 
mocht 't vogeltje weer weg 
door d'hulp van die natuurman 
was verdwenen alle pech 

 

Ordeman Tja, eh, fijn tante Cecilia, een pakkend lied, ja ja, m'n keel was geheel 
dichtgeschroefd, om het zo maar eens te zeggen. 

 
Plug Baas, baas..... 
 
Ordeman Hè Jack, zeg toch directeur tegen me, dat baas klinkt zo, zo....... dórps. 
 
Plug Ja baa..... dirreketeur. D'r is iemand aan de lijn van de RMGB. 
 
Ordeman  Wàt? 
 
Plug Hè meneer de dirreketeur, je zegt niet "wat", je zegt "wat zei uwes" 
 
Ordeman Schiet op, Plug, of ik zet je onder stroom! 
 
Plug Ja baas, eh, directeur, de RMGB aan de lijn, het Redebeekse Mayonaise en 

GehakballenBedrijf, of ze hier binnenkort hun 10-jarig bestaan mogen vieren. 
 
Ordeman Het Redebeekse Mayonaise en GehakballenBedrijf? Nog een RMGB? Laat ze 

asjeblieft morgen terugbellen, twee RMGB's is mij meer dan genoeg! 
(Jack af, Bob Balie op) 

 
Balie Hé Freek, vind je ook niet dat deze club hier morgen een gezellige avond mag 

houden? 
(Laat briefje zien) 

 
Ordeman Wat? Hè: De Redebeekse Motorclub voor Geheelonthouders en Bejaarden, 

RMGB? Nee, nee, ik word gek, eruit! Weg ermee, vlieg op! 
(Hij jaagt Balie het toneel rond) 

 
Balie Grapje Freek, 't was maar een geintje, toe nou, een grappie Freek! 
 
Ordeman (Hijgt nog na) Goed, geachte aanwezigen, u ziet dat de heer Onderkast van de 

krant ongelijk had met zijn kop over ernstige ruzies.  
 Meneer Onderkast: Zet als kop in uw krant:  
 Theater de Feitaerc start milieuvriendelijke pop!  
 Dat belooft wat voor de toekomst.  
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 Lang leve de Feitaerc! Hiep, hiep, hiep Hoeraaaaa! 
Nou, ik wens u allen wel thuis en..... 

 
Allen Hoho meneer de directeur. ! 
 
Ordeman Wat? O, eh, vooruit, nog één liedje dan 
 
 Allen zingen het slotlied 
 

De Bongerd – tijd is haast voorbij, 
Het einde is in zicht. 
Heel wat jaren liepen wij hier rond, 
Maar nu gaat het doek echt dicht. 

 
 In de kleuterklas met schaar en lijm 
 Werkjes hangen aan de lijn. 
 Buiten spelen, graven in het zand: 
 Kleutertijd: wat was ik klein!    refrein 
 
 Dan groep drie: maan, roos, vis: lezen maar. 
 ‘Juf, ik heb mijn werkblad klaar!’ 
 Groep vier, vijf: de tafels, woordpakket, 
 Stoelen in de kring gezet.     refrein 
 
 Zes en zeven, schoolkamp, toets, verkeer. 
 Ook het huiswerk wordt steeds meer. 
 Dan groep acht, de werkweek, NIO – pijn 
 Basisschool, wat was je fijn!    refrein 
  
 
       
 
 
 
 
 

doek 


