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John:
Bob:

Wat we nu vertellen is een waar gebeurd verhaal waar we nog altijd een beetje verlegen om zitten.
Allee, verlegen...
Bob:Allo, met de Strangers...
Luk:Het is hier Simonneke, gijlie komt toch hé, om 8 ure.

Bob:
Alex:
Luk:
John:

Wij komen er dan aan, on da zaaltje, en hij zei: ja,... het moet een verrassing blijven. Geen
probleem want da gebeurt regelmatig da ze zeggen: "Da’s veur iemand zijne verjaardag en dan
meuge z’olle ni zieng."
Da lukt dus nooit ni als g’ergens incognito..
Voila sè, nen goeienavond. Ik ben de voorzitter van de club, welkom.
Wa da mij opviel, hoe wij aankwamen me da buske, da wij direkt zo ne gang in moesten waar da
d’ons kleedkamer was en wa mij opviel, herinnerd’ oe da nimiêr, da waren allemaal kapstokskes in
die gang.
Alex:Och kijk, da d’is hier ne lingerieshow: broekskes on de kapstok.
John:Da’s veur te lache.
Alex:Bob, godde gij oe gitaar ni eerst op ‘t scene zetten?
Bob:Ja, ik gon die stemmen oep ‘t scene.
Luk:Nee... ik zou da ni doen. Ik zou da benede doen, allemaal in de kleedkamer he.

Bob:
Nest:
John:
Bob:
John:
Bob:
John:
Bob:
Nest:
Bob:

En daar zaten we dan te wachten totdat het on onzen toer was. Oep ne gegeven moment komt die
voorzitter dan binnen en die zee dan: "Jongens", zeetem, "mak ik ollen is iet vrage? ‘t Is natuurlijk
nogal…, ‘k weet ni hoe da ‘k het moet omschrijven…
...delikaat...
Zouwe da wel vertelle …
Hé…
Zouwe we da wel veur TV vertelle, zoiet. ‘k Vind da ge na moet stoppe want da kunde nie vertelle….
...Allee, …zeg het dan.
Afin, ‘t is al 25 jaar geleje zeg.
Allee, …go verder.
‘t Is verjaard.
We geraken nimmer in den bak, hé.
We zen allemaal van ‘t straat dus ‘t kan gin kwaad nimiêr jongens. Allee, die voorzitter die zee:
"Jongens", zeetem "Euh… ge zou moeten oeptreden vanavond veur een nudistenclub."
Nest: W’hemme na veur alles gewerkt, mor veur da nog ni.
Luk: Is da den eerste keer da ge veur ‘n nudistenclub ga spelen ?
In koor:Jaja.
Luk: A ja ?... da ‘s plezant.

John:
Nest:
John:
Bob:
Nest:
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Ja, da was ne kouwen douche die we kregen.
Mor dan viel mijne frang al zenne.
Mor de mijne nog nie.
"Ja maar," zee de voorzitter, "w’hadde toch gère g’had da ge oe kledij e bitje kon aanpassen on…."
…aanpassen on ‘t volk.
… on de mensen die in de zaal zitten en dan viel mijne frang: die lingerie die da d’allemaal in die
gang on de kapstokken hoenge.
Da was iets te laat, dan konde we nimiêr terug, hé.
Hoe... naakt ? Allee, euh, ni naakt zeetem, mor zonder iet aan, hé.
Luk: Jamaar, iedereen in de zaal zit in zijne blote.
Nest: ...Da kan toch giên kwaad...
Luk: Dan wordt er eigenlijk van olle verwacht da g’ook in elle blote ga spele.
Alex: Niejet, gvd!
Luk: Anders is da belachelijk, anders voelt da volk zich gebruskeerd.
John:Mor da vindek na toch wel e bitje vèrgaand !
Luk: Was da ni afgesproke?

Bob:
Alex:
Nest:
John:
Nest:

Oem e lank verhaal keurt te make…
Ja...héj...héj, groten ambras, want ik wou da in 't begin ni.
Ja...nee..., hij wou ni; gon we 't doeng, gon we 't ni doeng.
Ah, nee...hij (Nest) wou oep gaan, mor hij stond er goe veur.
Hij is schoolmeester...wa !... goh !...da mocht ni, hé.
John:(tegen Nest) Mor gij zè de schoonste van ons allemaal, gij pakt al is gèren uit, gij hèd al
naakt gesprongen mor wij nog ni.
Nest:We gon da doen, we gon da doen. 't Is toch partie plezier, en da bleft toch binnen.
Alex:Iemand iets drinke ?
John:Nee, Alex, veur mij ni.
Bob:(wijzend naar zijn hoofd) Is da ni genoeg da kik zo bloot loop. Zeg héj...

John:
Bob:
John:
Nest:
John:

Dus wij denke wij: O, dan zèn we één mè de club. We gon da doeng, we gon ni nee zegge. Da
hemme we toch gezee tegen mekaar hé.
Ja, 't hee nen tijd geduurd eer da w'overeen kwamen.
Ja, we moesten iedereen overhalen.
Kom we zèn allemaal mor nudisten, hemme we gezee.
Mor dan zèn we da d'allemaal, dan zèn we één met de club.
Nest:(tegen Alex) A ge die gitaar na wa lager hangt, dan hangt die toch schoon veur. Voila,
dan zie da d'oemmers niemand ni.
Alex:Bob, ziede da zo ?
Bob:Nog een beetje meer...zo,ja
Alex:Mor zo kan ekik ni spele want die zakt altijd.
Bob:Komaan...
John:Alleé joenges...
Nest:Wij zèn klèr zenne; wij zèn heet en gereed... !

John:

(De Strangers gaan allevier naar de scene)
En dan zingen wij dan tesamen: "We doen het zo gère, zo gère as iet..."

De Strangers: ...we maken carriere mè ne lach en een lied... (Het doek schuift open en de zaal begint te
lachen..)
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En dan moete gij die shot in de zaal zien...
...iedereen zat er gekleed...
...in smoking, die mense...
...en wij stoengen in onzen blote oep 't scène...
...in smoking ni...
Allee, die zaten toch allemaal deftig aangekleed mè 'n strikske en mè champagne. Allee, a 'k het mag
zeggen...
D'r ware toch vrouwe bij die wreed hard verschote zèn, zenne.
Ja, ik krijg nà nog telefonnekes.
Ja, maar mag ik zeggen: ze hadde de Strangers echt bà hun pietje as ge 't mij vraagt.
't Leven is nooit meer hetzelfde geweest?
Nooit nimiêr hetzelfde gewèst, nee.
Da's goe gevonden van u. Hoe kan da nu hetzelfde zèn as ge zoiet hèt meegemaakt. Da's na de
eerste atoombom ook hé. Da's just hetzelfde.
Da's precies of da's ... 'k weet nie wa... Ik denk dat 'n bevalling nogal wa...da da nogal wa velen
erger moet zijn...
Na de dioxine is het leven ook nimiêr hetzelfde.
Mor na zitten wij d'r story over te maken, mor wa d'hee da in godsname oem 't lijf...
Bij aa hee da nooit nimiêr hetzelfde gewèst want ge zegt zelf:" 'k heb toch nog een eigen
fierheidsgevoel..."
Nieje, want 'k vind van..., sindsdien zennek veel van m'n...
...toleranter gewèst...
...nee, toleranter ni, mor zennek veel van m'n aanvankelijke schaamte verlore. Ik zit er bijvoorbeeld
niks nimiêr mee in oem naakt veur m'n vraa te verschijnen.
Ja, da's al iets...
Da's al veel...

John:

...mè gitaar of zonder...

Vorige

