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(Meneer Speikamp, op school, geeft uitleg over het kamp. Hij kijkt daarbij veelvuldig
Theo aan)
SPEIKAMP: Meneer Suiker, leerlingen, mevrouw Zoet, luistert u nog even heel goed...
Hé, dat rijmt... U gaat op kamp, en dat is werkelijk een enerverende belevenis. U zult
met elkaar nieuwe dingen ontdekken die het leven kunnen verrijken. Daarvan ben ik
overtuigd. Ik wens jullie allemaal beslist een zinvol, leerzaam en coöperatief...
LEEN: Wa's dat dan?
SPEIKAMP: ...Ssst! Had je maar beter moeten opletten tijdens de Nederlandse les!
Coöperatief, ofwel in harmonieuze samenwerking... (Louis wil weer wat zeggen, maar
Speikamp is hem te vlug af) ...ik wens jullie dus gewoon een erg leuk kamp toe... Ik
eh... Ik zal je een beetje missen, Theo, Trudy, jongens en meisjes... Kom alsjeblieft
weer veilig terug. Nou, hierbij wilde ik het laten... Ik vertrouw erop dat jullie de waarden
van onze school, de drie s'en, saamhorigheid, sfeer en sportiviteit, met waardigheid
zullen uitdragen... Dus ik wil niets weten van openbare lichamelijke genegenheid!
...Goed, tot zover...
LEONIE: (mompelend) ...'t Was ook al weer lang genoeg... (Louise moet giechelen)
SPEIKAMP: Wat zei je, Leonie?
LEONIE: Ik zei: Het valt me mee, uw toespraak, enne... ...het is nog vroeg...
SPEIKAMP: Het is onbeleefd om zo maar wat te mompelen als iemand aan het woord
is... ...en al helemaal als het de directeur van de school is! ...Jullie kunnen gaan!
(Gejuich van de leerlingen, de een wat harder en enthousiaster dan de ander)

(Scenewisseling)

(Theo met zeven jongens achter zich en Trudy met zeven meisjes achter zich aan
komen op, allen hebben rugzakken. Iedereen loopt op zijn eigen manier. Iedereen is
ook duidelijk al moe. Het toneel is de plek waar ze die week/dag hun tenten zullen
opslaan; de tentenplaats is bijv. een halve meter hoger gelegen deel van het toneel;
ergens op toneel, rechts, staat een groot campinggasstel)
THEO: Zo, we zijn er...
TRUDY: Hèhè...
THEO: Welkom, beste leerlingen. Welkom op dit prachtige zomerkamp, mede namens
mijn gewaardeerde collega, mevrouw Zoet...
TRUDY: (kijkt in het rond) ...Zeg maar Trudy...
THEO: (met nadruk) ...Mevrouw Zoet dus... Dit kamp is ervoor bedoeld om jullie wat te
leren. Te leren over orde en netheid, over karakter, eerlijkheid en respect , ja, respect
voor de medemens. Dit is het kamp met de grote L... De L van…
LOUIS: ...De L van lang, lenig en lekker...
Lara: Pfff...
THEO: ...Zoals jullie weten, de grote L van... ...Léren. En zoals jullie ook dóndersgoed
weten, is dat hard nodig... Want er zijn de laatste tijd veel leerlingen op onze school
betrapt op tal van ondeugdzame handelingen, behalve het bekende propjes gooien en
kauwgumballetjes plakken onder de stoel, docentje pesten en dagelijks te laat komen,
met name een toenemend aantal kwesties op het gebied van... van... ahum... van de ...
ero......erotiek... ahum, ...zoals daar zijn: geheime liefdesbriefjes tijdens de les...
'Poepie, om half vier onder de brug', gearmd staan leunen tegen een muur - en dat niet
tijdens gymnastiek. Ja zélfs zoenen op het schoolplein is voorgekomen... Jullie zitten
maar met elkaar te rotzooien, bah!
TRUDY: Terwijl jullie allemaal weten wat de regels zijn, die de schoolleiding, directeur
Speikamp hoogstpersoonlijk, heeft opgesteld…
LENNY: Meneer Speikamp is hartstikke streng…!
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LENA: Niet normaal gewoon…!
TRUDY: …geen openbare lichamelijke genegenheid…
LEEN: Geen wát…?
TRUDY: (gaat onverstoorbaar verder) …niet op elkaars schoot zitten, niet zoenen,
enzovoort…
THEO: …Enfin, meneer Speikamp, in hoogsteigen persoon, heeft daarom besloten dat
deze klas op kamp gaat en dan wel eens 'mores' zal leren, jaja, móres... Dat is dus
Latijn voor 'zeden'... jaja, moraal! (Leen steekt hand op) Wat is er, Leen? (in één adem)
O, je weet niet wat moraal is. Dat is eh..., moraal dat is... dat zijn... ja, eh... de goede
zeden... ik bedoel... wat je wel mag doen en wat niet... Moraal zit tussen je oren..., ja,
nou ja, bij jullie nog niet... Maar ná dit kamp wel..., haha! (Leen steekt opnieuw vinger
op)
Wat is er nou toch, Leen?
LEEN: Ik moet plassen...
THEO: O... Ga dan maar gauw. (wijst in richting waar in de betreffende locatie het toilet
is) Die kant uit, de gang in, en tweede deur rechts (kloppende beschrijving) (Leen af)...
TRUDY: (tegen Leen) Snel terugkomen!
THEO: Dus jullie zijn deze week hier om te leren hoe je sociaal verantwoord met elkaar
kunt omgaan.... (vinger van Leo) Ja, Leo, ga jij ook maar naar de wc... (in één adem
door) Weet je, geloof me... Het gaat in het leven maar om één ding..., dat zegt ook
meneer Speijkamp ...En dat is...
LOEK: ...geld!... (direct hierna Lara) LARA: Zoenen! (direct hierna Lammert)
LAMMERT: Vrouwen! (en direct hierna Louise) LOUISE: Bier! (allen kijken naar
Lammert, van wie ze zoveel stoerigheid niet hadden verwacht, Lammert is meteen
weer verlegen)
THEO: ...om de ware liefde... En die hoef je niet meteen op school tegen het lijf te
lopen, al zou dat natuurlijk altijd kunnen. Maar probeer eerst eens... (nog steeds vinger
van Leo) Wat is er Leo, ik heb toch gezegd dat je naar de wc kunt...
LEO: Meneer, wat betekent 'sociaal verantwoord'?
THEO: Wat? O. Dat is, dat je, dat mensen, dat je…, dat je datgene doet wat iedereen
wil dat je doet en dat iedereen ook vindt dat het goed is dat je dat doet, dat dus, begrijp
je...?
LEO: (schudt hoofd van 'Nee') Ja, meneer.
THEO: Mooi. Nog meer vragen?
LOUIS: Ja meneer. Waar hangt hier de condoomautomaat? (gelach alom)
TRUDY: Die is er niet...
LEONIE: Hoe weet je dat, Trudy?
THEO: Ja, Trudy..., mevrouw Zoet?
TRUDY: O, nou, eh… …dat heb ik even gecheckt...
THEO: Beste leerlingen, dan nog dit vooraf... Ja, jullie hebben natuurlijk gedacht: 'Ha,
lekker op kamp...' Nou, mooi niet, haha... Mis! Jullie denken dat dit kamp vakantie is...
Ha! Mooi niet! Keihard werken zullen jullie, haha! Corvee, de héle dag! Zweten zullen
jullie, en smeken om weer naar huis te mogen. Haha! Mevrouw Zoet, heeft u nog wat
toe te voegen?
TRUDY: Nou, ik denk...
THEO: Ik denk ook van niet... Mooi. Fijn. Prachtig... (leerlingen kijken onbegrijpend)
(Theo steekt de vingers van beide handen op de gabber-manier omhoog ...Eh... Vet.
Cool. Tof. (leerlingen knikken instemmend) Dan gaan we meteen beginnen. De
jongens links, en de meisjes rechts. Toe maar! (Leen komt terug) We gaan uitpakken
en de tent opzetten.
LEEN: Meneer, d'r is geen wc-papier...
THEO: Maar je moest toch alleen piesen?
LEEN: Eerst wel, maar...
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LARS: ...Maar toen je eenmaal dat immense gapende gat van de campingtoiletpot zag,
toen dacht je: laat ik eens niet zo bescheiden zijn...
LEEN: Huh?
THEO: Jongens, wie heeft er ook al weer het toiletpapier in zijn rugzak? (alle jongens
beginnen hun rugzakken te legen op de verhoging, de gekste dingen komen er uit)
THEO: Ho! Ik vroeg alleen wíe het toiletpapier in zijn rugzak heeft... We hebben, zoals
jullie je misschien nog kunnen herinneren, vanmorgen alle gezamenlijke spullen eerlijk
verdeeld over jullie rugzakken..., haha, ...en één van jullie heeft ons toiletpapier voor de
komende drie dagen erbij gekregen. Dus: wie...?
LAMMERT: (met verreweg de grootste rugzak op zijn rug) ...Ik, meneer.
THEO: Mooi. Leen Leen even wat.
LEEN: …Stottert u meneer?
THEO: Neen, Leen! Enne…, hang het toiletpapier maar in de wc op, dan heeft een
ander er ook wat aan.
LEEN: Hoe bedoelt u? Voor of na gebruik meneer...?
THEO: Grrr... (Leen krijgt rol wc-papier mee en gaat weer af) Zo, mensen, we gaan de
tent opzetten! De dames rechts, en de jongens links.
LENA: Ik ben geen dame...
THEO: Daarom ben je op dit kamp... Kun je het leren worden...
LENA: Puh... Dat denk ik niet...
THEO: Enfin, aan het werk allemaal!
(de jongens gaan links aan de slag, de meiden rechts)
THEO: Laat 'ns effe zien hoe het moet... Laten we de dames maar eens even een
poepie laten ruiken...
LOEK: Ik doe wel de supervisie. Ik wil later manager worden. Ik mag graag zien hoe
anderen werken...
THEO: ...Loek! Pak aan! (gooit tentzeil naar hem)
LOEK: (mopperend) Ik haat school!
THEO: Je bent niet op school, dit is een kamp.
LOEK: Oké. U heeft gelijk... ...Ik haat kamp!
THEO: In het kader van 'learning by doing' laat ik jullie nu eventjes zelf aan het werk.
Sterkte!
TRUDY: Hup meiden. En denk eraan: maak er geen rommeltje van, maar luister naar
elkaar!
(het tent opzetten is een zooitje bij de meiden, iedereen doet maar wat. De jongens
zetten de tent goed georganiseerd op, rustig, veel overleg; maar beide groepen zijn
uiteindelijk toch precies gelijk klaar; Theo en Trudy zetten ieder een eigen klein tentje
op; ergens achter op toneel achter een 'boompje' verschijnt een persoon, die alleen
voor het publiek zichtbaar is, maar hij heeft een capuchon op en je kunt niet zien wie
het is)
TRUDY: Geweldig, meiden! Ik ben trots op jullie!
THEO: Heel aardig, kerels! Niet slecht!
TRUDY: Wij hebben gewonnen!
THEO: Niet, wij!
TRUDY: Doe toe niet zo kinderachtig, joh... Wij waren duidelijk eerder klaar, hè
meiden? (meiden juichen instemmend)
THEO: Onzin!
LIES: Doe nou niet zo flauw, jullie. Je ziet toch zelf wel dat wij hebben gewonnen...
LARA: Je wil het gewoon niet toegeven...
LOUISE: Omdat jullie zogenaamd het sterke geslacht zijn... Huh!
ALLE MEIDEN: Huh!
TRUDY: Huh!
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LOEK: Ach, domme wijven...
LENNY: Huh!
LOUIS: Huh!
THEO: Huh! ...Nou, weet je wat... ex aequo.
LEO: Wie z'n ex?
THEO: Ex aequo is Latijn... voor gelijk...
LEO: Wie krijgt er dan gelijk, de meiden of wij?
TRUDY: Nee, 'gelijk', zoals bij voetbal, nul-nul.
LEO: O...
THEO: O...ké....! Mannen, de tent in! Bedden opmaken. Vort!
LAMMERT: Het lijkt hier het leger wel, joh, wat een strenge bende...
LEEN: Ja, nou, geef mij dan het leger maar... Lekker mannen onder elkaar...
LENA: D'r zijn ook vrouwelijke soldaten...
LEEN: (beetje nichterig) Nou, geef mij maar echte kerels...
LENA: Homo!
LEEN: (opnieuw nichterig) Wat je zegt, ben jezelf...
LENA: (doet Leen na) En wat jij zegt, ben jij zelf...
TRUDY: Nou, kom op zeg, hou 'ns op. Begint het gezeur nu al... We zijn op kamp,
laten we er wat vrolijks van maken... Kom meiden, we gaan de tent in...
ALLE JONGENS: Wij komen ook zo...!
THEO: Daar komt niets van in! Ingerukt… …mars!
LENNY en LEO: Geef mij maar een Leo!
THEO: Grrr! De tent in. Nu! (alle jongens gaan de jongenstent in, ze gaan keten, je ziet
aan de bewegingen van de tent dat het er wild aan toe gaat, en dat hoor je ook aan de
geluiden die er bij worden gemaakt, we horen ook stoere taal over en weer)
TRUDY: Hop meiden. Corvee, bed opmaken... (alle meiden gaan de meidentent in,
even later komt Trudy er weer uit, net als ook Theo weer buiten komt, ze lopen allebei
hoofdschuddend achterwaarts, en lopen tegen dan elkaar op, schrikken daarvan)
THEO en TRUDY: Waaah! (ze herstellen zich, moeten een beetje lachen om de
situatie)
THEO: (vergoeilijkend over de wilde bende in de jongenstent) Het zijn toch best een
stel leuke kerels, niet, mevrouw Zoet?
TRUDY: Zeg maar Trudy…Ja, een heel stuk wilder dan de meiden (precies op dat
moment wordt er gegild in de meidentent, waar dan ook wordt gestoeid, en even later
rennen alle meiden gillend de tent uit, het podium af, jongens komen nieuwsgierig uit
hun tent om te kijken wat er aan de hand is, hun kleding en haren zitten door de war)
TRUDY: Meiden, wat is er? (alle meiden in één groep voorzichtig naderbij)
LONNEKE: Er zat een... een... een...
LIDA: ...een hele grote ...een hele grote...
LEONIE: ...spin in de tent... (jongens lachen zich een bult)
LOUIS: Goh..., wat raar, zeg...
LEONIE: Hoezo raar...?
LOUIS: Nou..., eerst... (laat leeg jampotje zien) ...zat-ie in dit potje... (jongens lachen
nu nog harder; alle meiden op de jongens af, maar die duiken nu in hun tent, de
meiden duiken er achteraan, we horen eerst stoeigeluiden, daarna ook lachen en
'geluiden van genegenheid')
THEO: Jongens, meiden, dit gaat te ver! Uit die tent! (is helemaal over de rooie; alle
jongens en meiden komen uit de tent, haren wild en kleren door de war, hier en daar
losse bloesjes)
TRUDY: (is volkomen rustig) Ja, meiden, dit kan niet, hè... We zijn op kamp en zouden
aan onze manieren werken... Dit is geen goed begin... (kan een lach bijna niet
onderdrukken)
THEO: Trud… Mevrouw Zoet!
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TRUDY: Zegt u 'trut' tegen mij, meneer Suiker?!
THEO: Neenee, ik wou zeggen… Trudy…
TRUDY: O… zo… Ach, Theo.., eh… meneer Suiker... Laat die kinderen toch...
THEO: (beetje boos) Niks ervan! Orde, tucht en netheid! Denk aan de woorden van
meneer Speikamp!
LENNY: Mannen..., rukk…! Eh..., ingerukt...! (alle jongens weer in de jongenstent)
LARA: Hé meiden! Wij moeten nog even bij de jongens kijken...! (alle meiden lopen
achter de jongens aan de jongenstent in; Theo heeft het bijna niet meer, wordt tot
kalmte gemaand door Trudy, die met een zakdoekje zijn voorhoofd afveegt)
THEO: (zeer boos) Stuitend! Weerzinwekkend! Orde! Denk aan meneer Speikamp!
Regels moeten er zijn! Luisteren zullen ze!
TRUDY: Kalm nou toch, Th…, meneer Suiker, ze zijn gewoon helemaal uitgelaten.
Laat ze nou toch even...
THEO: Grrr.... Oké, ik kom eerst even tot rust... (zucht diep, komt tot rust, wacht een
paar tellen, en schreeuwt dan keihard) Uit de tent! Allemaal! Nu! (alle jongens en
meiden komen weer uit de tent; op de achtergrond was de duistere figuur weer even te
zien)
Luister allemaal eens even heel goed! (Louis knijpt Lena in haar bil)
LENA: Au, klo...!
TRUDY: Hè, Lena, schei nou even uit, ja...
LENA: Nou, maar iemand kneep mij in mijn achterste!
LOUIS: Wie dan? Ik niet!
LENA: Jaja, daar verraad je jezelf, man! Vet dom!
LOUIS: Klets toch niet mens, slappe tru...
THEO: Uit! Over nu! Koppen dicht! We gaan de taken verdelen… Leo, Lammert,
piepers jassen! En de andere jongens gaan hout halen voor het kampvuur!
LEO: Hebben ze hier dan wel een Praxis?
LAMMERT: Piepers?
LEO: Jassen?
LOEK: (terzijde) Waar heeft die man het over?
THEO: (zucht) Piepers jassen betekent 'aardappels schillen'...
LEEN: Is dat ook Latijn, meneer? (iedereen lacht)
TRUDY: Lonneke, Lida, jullie gaan boontjes doppen! Lena en Lies, jullie gaan
gehaktballen draaien! Lara, tafel dekken! Louise en Leonie, ga de jongens helpen hout
halen!
LOUISE en LEONIE: Joepie!
LONNEKE: Mijn moeder zei dat laatst al: je moet nodig eens je eigen boontjes leren
doppen...
LIDA: Pokkewerk vin ik het, ik vind dat de jongens dat maar moeten doen...
TRUDY: Niet zeuren, aan het werk!
THEO: Eh... Ik denk dat we een klein probleempje hebben met tafel dekken (lacht een
beetje om zichzelf)
TRUDY: Hebben we dan geen borden en bestek?
THEO: Nee, nee, dat is het niet.. (lacht weer) Er zijn geen tafels...
LARS: Geen tafels? Wat is dat nou? wat is dit voor een kamp?
LOUIS: Houd je hoofd, studiebol!
THEO: Nou, nou, nou, wat zijn we weer aardig tegen elkaar...
LAMMERT: Ja, jongens, doe nou effe niet alsjeblieft…
LARA: Zal ik dan ook maar met de jongens mee de bosjes… eh… het bos in gaan?
THEO: Ja. Genoeg gepraat. Nu gaat iedereen doen wat hij moet, en zonder morren...
En zónder je weet wel…!
ALLEN DIE GAAN HOUTHALEN: (beetje treiterig) Zonder wat…?
THEO: Grrr…! Nou, aan het werk! En kijk in het bos uit voor dierklemmen, er schijnen
hier stropers actief te zijn!
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(jongens en meiden gaan aan de slag, Leo en Lammert snorren een grote pan op, en
twee aardappelschilmesjes, de andere vijf jongens gaan het toneel af, we horen ze op
de achtergrond bleren, zingen en joelen; Lonneke en Lida halen een pan en gaan
naast Leo en Lammert zitten, ze zitten voor op toneel op rij, Lammert naast Lonneke,
Leo naast Lida; de geschilde aardappels worden vrij hard in de pan gesmeten waarin
Leo water heeft gedaan, druppels spetten over de rand heen; Lena en Lies zitten
achter Lammert, Lonneke, Leo en Lida gehaktballen te draaien; Theo en Trudy staan
met stil spel aan de zijkant toe te kijken)
LONNEKE: (kijkt naar de schillende jongens) Dat doe je helemaal niet goed, joh. Je
houdt zo geen aardappel over!
LEO: Hoe moet het dan, man?
LONNEKE: Kijk maar eens naar mij...! (ze schilt een aardappel)
LEO: Goh, dat doe je goed... (als ze klaar is) Maar ik zag het niet goed, hoe je dat
deed...
LIDA: Jaja, dat ken..., nou, maar daar trappen wij mooi niet in! Doe het nou maar zelf,
(zucht) wij moeten al met die domme bonen aan de gang...
LAMMERT: (tegen Lonneke; wat verlegen) Maar, eh... ik..., eh..., ik zag het echt niet
goed, ikke... lette niet erg goed op, geloof ik..., ja ik keek wel, maar...
LONNEKE: Kom eens wat dichterbij zitten... Geef me je hand maar...
LAMMERT: Mijn hand?
LONNEKE: Ik bijt heus niet hoor...
LIDA: Nee, ze schilt je hand...
LAMMERT: Oké, oké... (reikt hand, Lonneke pakt zijn hand en schilt een aardappel;
Lammert nog steeds verlegen) O, eh..., nu zie ik het ja, bedankt... (en gaat zelf
schillen, hij gooit van de opwinding de schillen in de pan en de aardappel bij het afval)
LEO: Wat doe je nou, sukkel!
LAMMERT: Sorry, sorry.
LEO: Let dan toch ook een beetje op, man. Zat je te dromen of zo?
LAMMERT: Ja..., eh... nee.., ja..., zoiets, ja... Nou ja, laat maar...
LEO: Kom op man, het moet voor donker klaar. Ik wil straks wat bikken. Ik geloof niet
dat ze hier een McDonalds hebben... (ze schillen in stilte verder; duistere figuur op
achtergrond moet niezen)

Einde eerste deel. Het gehele stuk is vrijblijvend opvraagbaar bij
Makoenders, via e-mail: makoenders@kpnmail.nl.
Meer informatie: zie www.makoenders.nl.
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