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3 Scènes rondom hoofdpersonage Nico (34).
+ Een lied.
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Bram’s verjaardag
Nico en Annette op de verjaardag van hun zoontje Bram (8). Ome Hans en tante Cleo zijn op
bezoek. Nico tegen zijn zwager, Hans:
NICO: Begrijp me niet verkeerd hans, ik hou echt van vrouwen.
Ik bedoel, jouw zus is de liefste, mooiste en zorgzaamste vrouw die ik ooit heb
ontmoet.
Nee serieus, ik hou echt van vrouwen, echt.
Maar je kan tegenwoordig geen krant meer openslaan of je wordt doodgegooid met
columns van fascistische jankplanken over de rechten van een vrouw.
(Lacht)
De rechten van een vrouw!
Hier, in Nederland!
We hebben godverdomme alles hier!
We hebben het hier zó goed.
Zet ze ‘ns op een vliegtuig naar Saudi-Arabië.
Heb het dáár eens over vrouwen rechten!
Nee, liever hier in ons eigen land gezellig op de verse muntthee bij van die MiddenOostblokkers om gezamenlijk in van die soepjurken hier een buurt-Sharia te stichten!
AN:

Ja, zo kan ‘ie wel weer schat.

NICO: Kijk nou, de lieverd. Echt, ik ben gek op d’r!
Deze vrouw, en dat mogen jullie allemaal best weten,
deze vrouw is er altijd voor me.
Ze is er altijd.
Als ik ziek ben maakt ze kippensoep, als ik moe ben maakt ze het bed extra lekker
op, als ik een afspraak heb strijkt ze m’n overhemden extra glad, echt, die van mij,
een lot uit de loterij!
Ik hou van je schat.
Echt.
Ik hou van je.
AN:

Ik ook van jou lieverd. Willen jullie nog wat te drinken?

NICO: Kijk, dat bedoel ik! Gelijk weer aan de ander denken.
Elke man heeft zo’n vrouw nodig, echt waar.
Zonder vrouwen waren wij mannen niet eens op aarde!
En echte vrouwen, zoals die van mij, die.. die.. die hunkeren!
Die verlangen!
AN:

Schat..

NICO: Echte vrouwen verlangen naar een grote,
Sterke,
Stoere,
Man!
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Dat is OER instinct!
AN:

Bedankt lieverd. Wat willen jullie drinken?

NICO: Dat zit in het DNA!
Dat is de natuur!
AN:

Willen jullie bier, of een wijntje? Cleo, Ik maak voor ons een flesje rood open.

NICO: Natuurlijk nemen jullie een wijntje!
Natuurlijk willen wij een lekkere pot bier!
Wij zijn goed opgevoed!
Maar Hans, dan heb je bij ons in de buurt van die achterlijke VIVA trutten die de
jarenlange evolutie in de war proberen te schoppen, met hun zelf gegraven
moestuintjes en hun zelf gekweekte okselhaar.
En volgens Charles Darwin konden dat soort vrouwen de vinketering krijgen!
Laat de evolutie met rust!
Van de week nog, in mijn eigen straat,
Zie ik een moeder met haar zoontje.
En je ziet gewoon gelijk dat die typische boerka-beminnende bakfiets bimbo de hele
opvoeding van dat kind heeft dicht ge-maandverband met van die gender neutrale
Hema meuk.
En heeft dat kind zelf nog een stem?
Mag dat kind zelf bepalen wat ‘ie aantrekt?
Mag dat jochie gewoon nog STAAND plassen als hij dat wil?
Nee, dan wordt ‘ie aangehouden door de gender Gestapo.
Als alles maar ‘puur en open’ is.
‘Dat iedereen zich lekker vrij kan voelen.’
Nou ik niet!
An:

Kijk eens! Biertje voor de mannen. Cleo glaasje rood. Lekker chippie er bij.
En kijk, pepernootjes! Lagen al in de schappen! Ik dacht, ik neem ze gelijk mee.

Nico:

Oja, die Pietje zeiksnol, nog zo een!
Én maar zeiken over racisme, én maar zeiken over discriminatie.
Het enige wat ze doet is continu maar die racisme bal opgooien.
Ja, zo hou je het in stand ja.
Weet je wie er echt gediscrimineerd wordt?
Mijn gezin.
En weet je waarom?
Omdat wij doodnormaal zijn.
Korte stilte
Wat is er mis met normaal?
Wij zijn gewoon een doodnormaal gezin.
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Maar die achterlijke kamperfoeliekutten, die zijn liever dood dan normaal.
AN:

Ah, kijk eens aan, daar is onze jarige Jop! Heb je lekker gespeeld boven lieverd?

NICO: Kom jij eens bij papa zitten, grote stoere vent van me. Papa legt net even uit aan
ome Hans en tante Cleo hoe wij gediscrimineerd worden.
AN:

Zullen we anders de taart alvast aansnijden?

NICO: Wij worden gewoon gediscrimineerd!
Sla het NSB Handelsblad maar eens open! Dan zie je letterlijk staan:
‘Witte man pleegt aanslag’.
AN:

Errrrrrr is er een jarig hoera! Hoera! Dat kun je wel zien dat is Brammetje!!
Hieperdepiep!

NICO: Hoera!
AN:

Hieperdepiep!

NICO: Hoera!
AN:

Mag jij de kaarsjes uitblazen Brammetje, als je ze alle acht tegelijk uitblaast mag je
een wens doen!

NICO: ‘Witte man pleegt aanslag!’
En als een of andere Allahu Akbar schreeuwende Booslim dan een hele straat
platrijdt is het weer van:
‘Nee, we hebben echt geen idee of het hier om terrorisme gaat, we hebben nog geen
idee wat het motief is van de dader’.
Stelletje wegkijk-nazi’s.
En maar huilie-huilie verhaaltjes ophangen over die bontkraagjes die het zo moeilijk
hebben hier.
Door dat wegkijken van die zielige deugmensjes durft straks niemand meer de straat
op!
AN:

Nico!
Stilte

NICO: ‘Ze begrijpen de taal niet’..
Leer die dan godverdomme.
Daar betalen wij toch voor?
AN:

Brammetje, heb je je nieuwe kleren al aan ome Hans en tante Cleo laten zien? Ga ze
maar even aantrekken.

NICO: Nieuwe kleren?
AN:

Ja hij heeft vanmiddag zelf nieuwe kleren uit mogen zoeken.

NICO: En zo hoort het.
Trouwens, na zo’n aanslag hè,
Dan cirkelen er altijd van die filmpjes rond over het internet.
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AN:
NICO:

Och ja, vreselijk is dat.
Straten vol met lijken, mensen die op camera worden doodgeschoten.
Verschrikkelijk.. Echt verschrikkelijk.
Daar ben ik het dus wel met die bimbo’s eens.
Dat dat niet oké is.
Maar Hans, vertel jij mij eens waarom we dan wél met z’n allen zo’n
aangespoelde Aleppo kleuter voor ons linkse politieke karretje mogen
spannen?
Denk daar maar eens over na, terwijl je op Facebook voor de zoveelste
keer je profielfoto veranderd uit respect voor de slachtoffers.
Brammetje op

AN:

Wauw, Brammetje! Het staat je zo prachtig.
Korte stilte

NICO:

Is dit een grap?

AN:

Bijzonder hè.

NICO:

Bram trek onmiddellijk uit dat achterlijke ding.

AN:

Het is een jurkje.

NICO:

Ja dat zie ik ook wel. Trek uit!

AN:

Hij heeft het zelf uitgezocht.
Stilte

NICO:

Heb je een verkleedpartijtje of zo?

AN:

Nee Nico.
Stilte

NICO:

Hans wil jij nog een biertje?
Bram wil jij misschien ook een biertje?

AN:

Nee Nico, daar gaan we niet aan beginnen.

NICO:

Ach hij is toch jarig! Eentje kan wel. Kom maar Bram.

AN:

Nico, nee.
Brammetje blijf hier.

NICO:

HIJ HEET BRAM GODVERDOMME!
BRAM!
Korte stilte

NICO: Meekomen naar de keuken, Bram.
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Nico af.
Stilte.
AN:

Blijven jullie gezellig eten?
Korte stilte

AN:

Pannenkoeken eten we!
Heeft Bram uitgezocht.
Hij mocht kiezen.

NICO: (Vanuit de keuken) AN, WAAR STAAT HET BIER?
AN:

IN DE SCHUUR!
Hij is gek op die jongen.

--
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Aan de zijlijn
2 Mannen aan de zijlijn van een voetbalwedstrijd.
Nico:

OKÉ JONGENS, KOM OP, HET KAN NOG, KOPPIE DERBIJ.

Sjaak: WE HOEVEN DEZE WEDSTRIJD NIET TE VERLIEZEN!
Ze moeten veel meer vooruit voetballen.
Nico:

Ja, ik roep het de hele tijd al. En ze moeten aansluiten.
AANSLUITEN!. NEE ERIK JE STAAT BUITENSPEL, ERIK, ERIK, ERIK, JE STAAT,
JE STAAT BUI… fluit
Ja, zie je, ik zei het toch, hij stond buitenspel.
JE STOND BUITENSPEL ERIK!

Sjaak: Ze moeten de zijkanten veel meer benutten. Het krijt moet op de schoenen staan!
OMDRAAIEN WEER!
Nico:

Inderdaad.
KOM MAAR ERIK, ACHTERUIT WEER, NAAR DE BAL BLIJVEN KIJKEN.

Sjaak: HUP ERIK!
Hij had ‘m net gewoon breed moeten leggen.
JAMMER JONGEN, DOORGAAN!
Je moet die met dat afplakbrilletje er uit halen.
Nico:

DOORZETTEN MANNEN, KOMOP!
Dat is Bram.

Sjaak: JA MOOIE BAL ERIK!
Sinds wanneer draagt Brammetje een bril?
Nico:

GOEDZO BRAM, GAAT GOED HOOR!
Sinds een tijdje.

Sjaak: SCHEIDS!! DAT KAN TOCH NIET? GESTREKT BEEN!
Lekker handig, zo’n schele in het team.
Nico:

GOEDZO BRAM. BLIJF KIJKEN NAAR DE BAL.
Hij kijkt tenminste naar de bal.

Sjaak: Ja, met een half oog.
GOEDZO ERIK!
Nico:

Heb je meer aan dan die dikke van jou.
ERIK LOOP NOU NIET TE SLAPEN! KOM OP JONGEN.
Vrije trap.
VRIJE TRAP!
Ja, vrije trap.
BRAM, AAN DE KANT!

Sjaak: Zie je wel.
GOEDZO ERIK!
BRAM GA JIJ MAAR IN DE MUUR STAAN.
Nico:

Kan je beter die dikke neerzetten.
ERIK GA JIJ ER MAAR BIJ IN DE MUUR.
HAND VOOR JE PIEMEL BRAM!
BRAM, HAND VOOR JE PIEMEL!
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Sjaak: Je zou bijna gaan twijfelen of ‘ie er wel een heeft.
GOED ZO ERIK!
Nico:

Hij kan ‘m tenminste zien als ‘ie naar beneden kijkt.
MOOI UITVERDEDIGD BRAM!

Sjaak: Kan die schele überhaupt recht naar beneden kijken?
DIT IS DAN OOK EEN VRIJE TRAP SCHEIDS!
Nico:

Dat kan ‘ie prima ja.
BRAM, LAAT JE PIEMEL MAAR WEER LOS.

Sjaak: Hoe is dat eigenlijk voor Brammetje, 2 moeders?
Nico:

Hoezo 2 moeders?

Sjaak: Nou als je ziet wat jullie dat jochie voor kleren aantrekken..
ERIK DUW HEM MAAR WEG, JIJ MAG ‘M NEMEN.
Nico:

Bram draagt godverdomme wat ‘ie zelf wil.
DUW MAAR TERUG, BRAM!

Sjaak: Geen wonder dat ‘ie zo gepest wordt.
Nico:

Mijn zoon wordt niet gepest.

Sjaak: Dan niet.
SCHOP MAAR ERIK!
Nico:

En als hij al gepest wordt, heeft hij vast zelf die ander veel erger gepest.
SCHOP MAAR HARDER TERUG BRAM!
WEGRENNEN BRAM, WEGRENNEN, HIJ KAN JE TOCH NIET BIJHOUDEN!

Sjaak: Altijd maar weer wegrennen…
Nico:

Hij kan tenminste rennen.

Sjaak: ‘Mama, mama, ze pesten me’.
Nico:

Mijn zoon is geen mietje.

Sjaak: Maar z’n vader wel.
--
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Reeten
Nico (Cybernijn73) chat met Peter (Fap de Aardwortel).
Fap:

Mooie oogjes, lekker blond. 4 Reeten.

Cyber:

Heerlijk lichaampje zit er op. 5 Reeten.

Fap:

Deze is te mollig voor mij. 2 Reeten.

Cyber:

Te veel gegeten deze. Zonde van het koppie. 1 Reet.

Fap:

Sorry, ken ik jou?

Cyber:

Denk het niet?

Fap:

Ben je nieuw hier?

Cyber:

Ja.

Fap:

Waar is je inbreng?

Cyber:

Mijn inbreng?

Fap:

Ja, je inbreng. Zoooooooooo wat een reet! 4 Reeten.

Cyber:

Jezus wat een meloenen! Kan je een flinke salade mee maken.
5 Reeten.

Fap:

Gezicht mag even weggewerkt worden achter een strakke papieren
zak, maar dan zou ik er zeker op klimmen. 3 Reeten.

Cyber:

Stukkie tape op de mond en de armpjes keurig vastgebonden.
4 Reeten.

Fap:

Nou?

Cyber:

Wat?

Fap:

Waar is je inbreng?

Cyber:

Mijn inbreng?

Fap:

Om te reeten.

Cyber:

Ik betaal gewoon.

Fap:

Gadverdamme! Nee die zou ik niet doen, wat een grafbek. 1 Reet.

Cyber:

Is dit een nieuw Russisch computer virus ofzo? De graftyfus wat
afschuwelijk. Hierbij is m’n eigen stront een delicatesse.
Min 2 Reeten.

Fap:

Ik zou m’n hond er nog vanaf trappen. 1 Reet.

Cyber:

Bram, even weg, papa is bezig hier.

Fap:

Wat?
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Cyber:

Niks. Tering wat een geile deksnol. Zo’n heerlijk glibberig moedertje.
5 Reeten.

Fap:

Wat zei je nou net?

Cyber:

Ik zei niks? Zo deze heeft wel echt een ernstige vorm van
lelijkheidskanker! Zo’n uitgelubberde zuighoer. Als je die neukt is het
of je een frikandel in een gymzaal gooit. Min 1 reet.

Fap:

Bij de bingo zou ik er wel een nummertje op…

Cyber:

Nee Bram, weg nu!

Fap:

Wat lul je nou man?

Cyber:

Er is niks.

Fap:

Tegen wie praat je dan?

Cyber:

Niemand.

Fap:

Was dat je dochter?

Cyber:

Nee. Ik moet zo eten.

Fap:

Breng maar in.

Cyber:

Wat?

Fap:

Je dochter.

Cyber:

Laten we godverdomme reeten gast, ik kom hier niet om een partijtje
kankerthee te leuten.

Fap:

Ik ben klaar.

Cyber:

Ik niet.
Korte stilte

Fap:

Hoe oud is je dochter?

Cyber:

Volgende!

Fap:

Wacht even hoor, is dit je kleine meisje?

Cyber:

Hoe kom je daar aan?

Fap:

Mooi jurkje heeft ze aan. Lief gezichtje..

Cyber:

Hoe kom je daar aan?!

Fap:

Potentieel 4 Reeten.

Cyber:

Haal er af!

Fap:

Kan dat jurkje ook uit?

Cyber:

Haal het er godverdomme af!!
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Fap:

Ruilen.

Cyber:

Wat ruilen?

Fap:

Heeft je vrouw een beetje een goed lichaam?

Cyber:

Ik heb geld.

Fap:

Boeit me niet.

Cyber:

Wat wil je dan?

Fap:

Jouw vrouw, volledig naakt.
Stilte

Cyber:

Als je ‘m gelijk er af haalt. GELIJK!

Fap:

Tuurlijk.
Cyber stuurt een foto van zijn vrouw in lingerie.

Fap:

Nee, nee, nee, dit was niet de afspraak.

Cyber:

Je hebt je fucking foto! Nu er afhalen godverdomme.

Fap:

Nee, naakt moet ‘ie zijn. Jezus wat een grafbek trouwens, laat dat
hoofd er maar af deze keer.

Cyber:

Beloof je het dan?

Fap:

Tuurlijk Nico.
Stilte, Cyber stuurt een naaktfoto van zijn vrouw, zonder hoofd er bij.

Fap:

Prima huismusje. Beetje over datum. 3 Reeten.

Cyber:

Nu er af halen!

Fap:

Jurkje is er af.

Cyber:

En m’n vrouw ook.

Fap:

Sorry Nico, maar deze huissnol moet ik echt even aan de rest laten
zien.
Fap offline.
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Wees niet bang
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een kans,
Want met een beetje weerstand
Komt je lichaam in balans.
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een feest,
Want zonder een keer ziek
Ben je ook nooit gezond geweest.
Heb je griep, dat is vervelend, kruip je snel onder de wol,
Een voordeel is dan wel je hoeft die dag niet meer naar school.
Heb je kanker, hè wat jammer, maar heb jij wel stil gestaan,
Bij het feit dat je nu nooit meer naar de kapper hoeft te gaan.
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een kans,
Want met een beetje weerstand
Komt je lichaam in balans.
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een feest,
Want zonder een keer ziek
Ben je ook nooit gezond geweest.
Mijn moeder had zo’n last van rode plekken op haar huid,
De dag na haar verjaardag kwam het grote nieuws er uit,
Ze was in een subtropisch bos gebeten door een teek,
Gelukkig had ze niet lang pijn, ze stierf binnen een week.
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een kans,
Want met een beetje weerstand
Komt je lichaam in balans.
Wees niet bang voor een ziekte,
Maar zie het als een feest,
Want zonder een keer ziek,
Ben je ook nooit gezond geweest.
Want zonder een keer ziek,
Ben je ook nooit gezond geweest.

12

