
Fragment uit de 7e scene

Elize
[ineens] Gaan we nog beginnen of zitten we hier als de vakantie voorbij is nog?

Magda
[heel enthousiast] Nee!

Maria
O, d’r heeft er eentje haast.

Bram
Anders komt het nooit af

Moos
Hoe langer we hier blijven, hoe langer Daves verhaal wordt. Straks zijn we nog een boek.

Suzy
Ik heb zo’n hekel aan boeken. Zo groot en onhandig in je handtas.

Elize
Ik denk dat die emmers er wel met een reden staan... Dus: hier [geeft iedereen een emmer] Als 
iedereen zijn of haar deur kiest...

[ze hebben allemaal een emmertje en staan allemaal voor hun deur, behalve Suzy]

Ruth
Stink jullie deur ook zo? Ie-juw.

Suzy
[tegen Ruth] Wat sta jij nou te doen?

Ruth
Het moet toch gebeuren...

Suzy
Maar niet door ons...

Ruth
Ik wil graag zo snel mogelijk weg, Suzy. Dus alsjeblieft. Kopen we straks gewoon nieuwe kleren. 
Gooien we deze weg. Maar dan moet jij ook meehelpen, anders zijn de winkels al dicht...

Suzy
Jaja. Okee... Zijn er ook handschoenen? [kiest haar deur, en doet dan twee paar handschoenen over 
elkaar aan]

Maria
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Wow- zo te ruiken heb ik een jongensdeur.

Magda
O, gatver ik ook.

Dave
Hoe weet je dat nou?

Maria
Hoe wat dat weten? Plassen jullie met je neus dicht ofzo? Moet je maar ruiken. Volgens mij kan je 
deze deur van daar af ruiken.

Ruth
En op een dames deur staat echt niet ‘Sabrina, wil jou, bel 0641537781’

Elize
Of I love Feyenoord

Moos
Nee op jullie deuren staat Daphne hartje Robbert. 

Dave
Of ‘Justin Timberlake for ever...’

Maria
Nou, ruik dan aan Justin-Timberlake, durf te wedden dat die niet zo stinkt.

Deze scene wordt afgesloten met een lied in de vorm van een battle tussen de jongens en de meisjes 
over  het verschil tussen jongens en meisjes.

Fragment uit de 9e scene

Bram
Misschien moeten we gewoon verder, voordat... Nouja... [gaat zijn deur poetsen]
[druk aan het poetsen] En ik krijg die stiften er verdorie niet uit. 

Magda
Moet je spuug gebruiken. 

Maria
He gatver

Magda
Wat? Als het nou werkt...?

Bram
[spuugt op een doekje en gaat de deur schoonmaken]
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Moos
Wat heb jij nou ineens?

Bram
Ik heb toch straf.

Dave
Waarom heb jij eigenlijk straf?

Moos
Weet je dat niet?

Bram
Moos!

Moos
Je hoeft je er toch niet voor te schamen?

Bram
Het staat niet echt heel goed op mijn lijst...

Moos
Waarom heb je de rector dan niet verteld hoe het zit?

Bram
Dan kan ik net zo goed Suzy nu haar zin geven en nu stoppen met ademhalen.

Suzy
Ik snap het niet?

Moos
Dat die dan dood is.

Suzy
O.

Elize
Waar hebben jullie het over?

Moos
Heb je dat niet gehoord... 

Bram
Niet zeggen

Moos
Het scheikunde lokaal is zowat uitgebrand.
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Suzy
[tegen Bram] Was jij dat brilsmurf? Bedankt; ik was dolblij dat dat practicum niet doorging!

Dave
Hè? Mijn bronnen zeggen dat het Joris en Daan waren.

Elize
Zit je daarom hier?

Bram
Nee. Of ja. Het is wat Magda zegt. Soms lukt het je niet meer.

Maria
Wat niet?

Bram
Als je de hele tijd bezig bent een olifantenhuid te kweken dan komt er op een dag een olifant 
voorbij die boven op je gaat zitten.

Suzy
Dat snap ik niet.

Ruth
Ik ook niet.

klik hier om te bestellen
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