
NEDERLANDJE volgorde scènes onder voorbehoud 
1 november 
 
BUITENLANDER  
Voor het gordijn 
Frank: Van AZC Zeewolde naar Bilthoven naar ter Apel, deportation camp... 

Van plaats naar plaats, 10 jaar lang. Geen leven meer over, geen toekomst 
You cannot send me back, no no no no I cannot go back 

 
BEGRAFENIS 
Frank is aanwezig, verwelkomt de gasten 
Binnenkomen: Thomas, Annet, Jaap, Manouschka. Annet en Manous brengen bloemen mee 
Begroeten: gecondoleerd 
Mieke Telkamp: verdriet 
na muziek houding van onverschilligheid 
Frank brengt koffie met cake: eerst de dames, dan de heren 
Tijdens speeches kleine activiteiten achter: koffie halen, praatje maken, Thomas sigaretje 
 
Speeches  
bij katheder 
Jaap: Naar Bergen aan Zee 
 Lekker uitwaaien 
 trein Alkmaar bus Bergen aan zee 
 Lokettiste, buurtbus 
 In Bergen geen aansluiting 
 Hoe kom ik terug 
 Strippenkaarten 
 Totale desinteresse van OV-personeel 
 
Annet: Slauerhoff (?) 
 
Manoushka: 
 Ik heb nieuwe laarzen 
 Mooi wit 
 Ik voel me er goed op 
 Vrouw 
 Laatst in Utrecht 
 Rennen, haast, wankelen 
 Pubers: Jezus, die laarzen zijn echt leluk 
 Stom hè 
 
Thomas: ? 
 
Einde scene: 
 Frank: closing time  

Jaap weg tijdens Annet (of na aankondiging Frank) 
 Annet weg na eigen speech 
 Manoushka ligt bij de kist: molentje 
 Moment Thomas - Manoushka (Thomas wil wel iets, M niet) 
 Manous weg, Thomas weg 



BUITENLANDERS 
  
Jaap (Fransman): 
 Groningen, Friesland, Drenthe... 
 Hoogezand, Sappemeer, Stadskanaal... 
 Strokarton, Nederlandsche Aardoliemaatschappij, Slochteren, ja-knikker 
 Verenige Oostindische Compagnie, Piet Hein 
 Batavieren uit het oosten kwamen met een kano naar hier... 
 Moet in de zomer geweest zijn, want in de winter wil je hier niet blijven 
 Lekker eten, mosselen 
 Terpen, dijken 
 Zo is er toch een soort van land ontstaan 
 Heel open land, heel open mensen, tolerantie 
 Veel gereisd, van alle culturen gezien, dit is goed, dat is leuk, dat nemen we mee 
 Veel culturen hier, je kunt hier alle nationaliteiten eten 
 Heel open, omdat het zo'n vlak land is. 
 Heel fijn, heel bijzonder 
 
Manous (Francaise): Marsman - Herinneringen aan Holland 
 
Annet (Duitse): Slauerhoff - In Nederland 
 
Thomas (Igor): 
 Lasser bij Rekon Industrial 
 Fijn, baas tevreden, mooi huis. Kuis huis. Klein, maar leuk huis 
 Soms gaan wij bowlen. Bedrijfsuitje 
 Praten, bier drinken, bittere ballen, wij communiceren 
 Maar ik wil echt contact maken met die collega's 
 Echt praten. Leren kennen. Vriendschap, liefde 
 Ik wil praten over gevoelens. 
 Ik heb pijn. Zij hebben ook pijn. 
 Delen, geven en nemen. Niet die bla bla 
 Maar telkens kom ik dan tegen die Hollandse moer. 
 Ik wil daar in, ik klop. Maar steeds afstand. Wegkijken 

Een kille, koude bedoeling. 
 Geen warmte. 
 Is dat nou zo moeilijk? 
 Kijk naar mijn leven. 

Kijk naar je eigen leven 
Open je hart, open, open, open je hart 

 
 



HET BOS - DE ANDER 
 
Frank loop het bos in 
 
ANNET 
Loopt van boom naar boom, tot uiteindelijk vlak bij Frank 
 Habe an Anfang uberhaupt nicht zo viel verstanden..  
 Ich habe echt probiert zu verstehen was sie sagten  

Sie haben sich lustig gemacht 
Freunden und collegen 

 Nich so angenehm 
 Freunde, naja, dauert zehn jahre for man bij jemand im wohnzimmer steht 
 Ik wil zo graag contact, iemand omhelzen 
Frank schudt aan arm/rug, massage 
Annet valt in slaap, pakt zelf een deken 
 
JAAP 
Is al gaan zitten, wacht op Frank, gericht op Frank 
Frank spiegelt houding Jaap 
 Wel of niet over jezelf nadenken, is dat nou goed of niet? 
 Bewustzijn, daar weer over nadenken, kringetje 
 Je weet dat je leeft. Weet dat je er bent 
Frank pakt hand, 1e keer schrik, 2e keer wordt Jaap emotioneel  
 Ik kan er ook niet mee ophouden, hoe doe je dat nou? 
Frank weg 
 Ga nou niet weg, niet weggaan 
Frank brengt deken 
 
MANOUSHKA 
Manous staat al even te wachten 
Frank ziet haar, laat zichzelf aan haar zien 
Manous giechelend en uitdagend en nerveus tegelijk 
Frank staat op, komt naar haar toe 
Manous zakt lachend/huilend in elkaar 
Frank vlooit haar haren 
Manous duwt hem zacht weg 
Frank weg, gaat deken halen en legt deze over Manous 
   
THOMAS 
Staat in het donker, Frank ziet hem als hij met deken naar M loopt. 
Thomas achterlangs. Wil weglopen, maar bedenkt zich. Groet onhandig. 
Frank gaat laat zitten. Thomas gaat liggen. 
Frank staat op, gaat naast Thomas zitten. 
Thomas: wraaaaah! 3x 
Samen lachen, Thomas zet Frank zijn pet op. Nog meer lachen 
Thomas tijdens lachen: 
 Je hebt het wel lekker he 
 Lekker in de natuur 
 Lekker back to basics 
 Klootzak 



 Bevalt je zeker wel he 
 Sukkel 
 Stomme neger 
Stompen, duwen, Frank neemt afstand 
Thomas daagt uit tot een potje gorilla-vechten 
Frank richt zich op (spiegel) 
Thomas schrikt, begint te huilen. 
Frank geeft hem liefdevol een deken. 
 
NACHT 
slapen 
krakende bomen en ander onheilspellende geluiden 
ochtend, vogeltjes, koekoek 
 
Ontbijt? 
 
OCHTEND 
Wakker worden 
Naar een boom schuiven (Thomas, Jaap). 
Frank met geweer en baret voert de 'diertjes' 1 voor 1 af: Annet, Jaap, Manous, Thomas. 
Afscheid van elkaar nemen: naar elkaar toe, kusje. 
Thomas gaat direct na Manous af. 
 
SLOT 
Met deken om lopen van rechts naar links (vanuit publiek). Frank volt. 
Naakt terug: Annet, Jaap, Manou, Thomas 
Sierlijk bewegen. 
Stilstaan, naar publiek draaien 
Normaal aflopen (wel slowmotion) 
Frank volgt na Thomas, horizondoek volgt mee. 


