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Rider (geluid en licht) - Glasboer – Tot straks! 
 

 
Informatie  
Wij komen graag rond 14.30 aan met 2 personen, Robert (gitarist) en Gabriëlle (acteur/zanger) 
Onze voorstelling duurt zo’n 65 minuten. Er zit geen pauze in. 
We nemen zelf geen technicus mee. 
 
Geluid 
 
Graag zouden we (naast stroompunten l. en r. ) en jullie geluidsinstallatie graag gebruiken maken 
van   
1 Stereo XLR 
2 zangmicrofoons, op standaard. 
We nemen zelf zender en ontvanger mee, 
die we inprikken in jullie mixer  
 
Projectie 
 
Indien mogelijk maken we graag gebruik van een gaasdoek/ horizon . 
Wij nemen een beamer mee, deze bedienen we zelf. 
Als er een hazer aanwezig is zouden we die graag gebruiken 
 
 

Licht 
 
1   totaal 152 
2   spec. Toetsen. 
3   spec. Mid voor 
4   spec. Gekruist over midden  en blokken 
5   zij 107 
6   zij 200 
7   links 200 en rechts 107 
8   2e plan alleen midden 
9   2e plan L+R 
10  midden profiel tegen samen met midden 2e plan 
11  182 tegen 
12  120 tegen 
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Gebruik bij tekst totaal met 120 tegen en wat zijlicht en maak bij de liedjes enz. kleinere 
plekjes. 
de break up gobo (leveren we zelf) het liedje over de grafheuvel (te herkennen aan 
projectie) 
 
Stellen: 
120 tegen totaal 
182 midden tegen 
gobo(break up) ruim over midden kruk 
midden tegen spec. Voor koelkastdeur.(net een randje meenemen) 
tegen toetsen 170 
zijlicht tussen voorrand toneel en koelkastdeur (net er voorlangs) 
3 pc’s. 2e plan .(zo hoog det er op de kruk gestaan kan worden) 
middelste PC appart ( front koelkastdeur) 
Front: 
buitenste profielen kruisen over midden (ook de blokken meenemen) 
2e profiel van L is voor de toetsen 
mv speciaaltje totaaltje ( zonder de toetsen) 
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SCRIPT LICHT  

Algemene opmerking: 
-Als er geen muziek klinkt, dan de muzikant graag zoveel mogelijk onbelicht laten. 
 
-Als er projecties zijn op de koelkast, het verdere licht zo gedimd mogelijk houden 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Opkomst: 
Licht op muzikant 
Dan centraal voor Gabriëlle 
 
LIEDJE 1: 
Ik heb lang niet om me heen gekeken, ik zat verschimmeld en versleten steeds maar 
naar mezelf te staren.. 
 
Zo vond ik mijzelf terug ,thuis, op de bank, zo’n jaar geleden. 

Net als iedereen kon ik geen kant op, maar in mijn hoofd hoorde ik niets anders dan de violen en ik wilde 

opstaan van mijn bank, nee.. ik wilde op schrijden, 

het licht en mijn publiek tegemoet.. 

en ik dacht.. 

Ah nee he.. dat is toch wel heel erg! Dat er dit soort teksten mijn handen komen. Dat ik jullie zo zou gaan 

missen, ik ken jullie niet eens! 

Dat is toch niet gezond. 

Ik heb in die tijd echt een soort haat-liefde verhouding met jullie ontwikkelt, ik kon er niet van slapen .nee 

écht.. dan lag ik te woelen in mijn bed met visioenen van lege theaters maar ook van volle theaters en ik 

dacht áls die zalen ooit weer open gaan kán ik het dan nog wel, het nog want mijn programma was 

inmiddels een jaar oud en wil ik daar dan nog wel mee het podium op, straks dúrf ik helemaal niet meer… 

 

 

Liedje 2: 

Kijk ze nou eens zitten,met die trotse koppen, blozende wangen, de Corona overleefd 

‘Je zal toch volle zalen hebben’ 

 

Liedje 3: 

‘Wie heeft dit bedacht’ 

Rood tegen erbij 
 
En toen ben ik dus met bejaarden gaan werken. 

In het ziekenhuis, op afdeling geriatrie. Ik zie daar daar zoveel verschillende mensen aan mij voorbij 

trekken! Zo heb je de dankbare oudere, als mevrouw van Veen: 
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Ik ben zo dankbaar, zo dankbaar omdat er hier zo goed voor mij gezorgd en dat u er bent maar vooral ben 

ik dankbaar omdat mijn geheugen nog helemaal intact is. Ik ben zo dankbaar, zo dankbaar omdat er hier 

zo goed voor mij gezorgd wordt en dat u er bent, maar vooral ben ik dankbaar omdat mijn geheugen nog 

helemaal ...nou ja ik tref natuurlijk ook mensen die zich machteloos voelen, machteloos omdat ze zoveel 

verloren hebben omdat ze steeds minder kunnen.  

Ik vind het wel confronterend hoor.. want je gaat natuurlijk ook nadenken over hoe je zelf ouder wil worden. 

En heb ik daar uberhaupt iets in te willen. 

Mijn taak in het ziekenhuis is om dmv muziek en verhalen of door te tekenen en schilderen met  te 

communiceren om zo bij te dragen aan de diagnose en vaak worden mensen daar heel erg blij van, zoals 

Meneer Vermeulen “Ik ben een beetje ongerustig”  Deze man kon zo mooi kon vertellen waarom zijn 

huwelijk ooit op de klippen was gelopen. Door zijn ouderdom was zijn taal-spraak systeem een beetje in de 

war maar hij had een prachtige tekening gemaakt van een vrouw en een man, met een grote scheur 

tussen hun in  en hij zij daarbij de woorden: Mijn vrouw heeft zoveel gevrij-vreemd, dat geeft een hele 

andere gelaagdheid van het hart. 

Dat is toch geweldig.. 

Maar het kan ook voorkomen dat ik blijmoedig aankom met mijn kwasten en mijn doek en dat er dan een 

mevrouw van der Veen zegt : “ik wil gvdgrr gewoon dood.. 

Jaa.. dat kan natuurlijk ook.. 

 

Liedje 4 

‘Bang om ontevreden oud te worden’ 

Klein totaal 
 

Een bijkomend voordeel is dat het ziekenhuis, waar ik ben gaan werken, in Friesland ligt. 

Zo kwam ik weer bij mijn roots terecht. 

Mijn ouders zijn in daar in de jaren ’60 daar vakbij gaan wonen, in het dorp Oranjewoud. 

Ze kwamen vanuit de Randstad en zij zochten een plekje om een eigen moestuin aan te leggen 

en zelf brood te bakken. Mijn moeder had , toen ik een jaar of 14 was, een jas voor mij gebreid van 

schapenwol, .. dat had ze zelf gesponnen en geverfd met rode kool en uienschillen, en  

mijn vader had daar de knopen bij gefiguurzaagd. 

Duss ging ik ZO naar de middelbare school.  

Dat weet want ik kwam laatst al mijn fotoboeken tegen uit die tijd. (kist bij ander kisten zetten) 

Ik weet niet hoe het met u zit maar ik had ontzettend veel tijd om op te ruimen afgelopen jaar . 

En heel veel tijd om na te denken over vroeger, mijn jeugd mijn opvoeding, mijn oma en mij moeder en 

mijn vriendjes 

 

Mijn eerste liefde heette Atze. (intro Bienema) En Atze droeg altijd te grote broeken want die had zijn 

moeder voor hem gekocht, maar hij had een hekel aan riemen, dus Atze liep altijd zo (met zijn benen wijd). 

Dus u begrijpt, wij waren een gouden match. 

Met Atze luisterde ik naar klassieke muziek en ging ik wandelen in het bos, waar we elkaar 

op geheime plekken spannende spookverhalen vertelden… 
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Liedje 5 

‘Bienema ‘…. Waar we elkaar op geheime plekken spannende spookverhalen vertelden.” 
(er is geprojecteerd beeld zichtbaar van bos) 
Gobo 
Hazer (indien aanwezig!) 
Front minimaal 
 
Probeer zoveel mogelijk licht op het midden te houden 
Zo ben ik in het bos, Atze ook weer kwijt geraakt. 

Mijn oma (intro Dynasty 2e stukje)vond dat helemaal niet erg want hij had te weinig jeux volgens haar. Mijn 

oma hield van flamboyantie en elegantie en van gezelligheid met een borrel en daarom kwam ze elke 

zaterdagavond want dan was er een serie op televisie waar zij helemaal gek op was , misschien weet u het 

als u deze tune hoort.. en ze vond het dan heel gezellig om samen te kijken, 

maar dat mocht niet in pyama (onesie uit). Van mijn oma moesten we allemaal hakken aan, behalve mijn 

vader.. maar die keek toch niet mee. 

 

Zo zaten we dan met z’n allen op de bank, hier mijn oma, hier ik en hier mijn moeder en hier Kees. Kees 

was mijn tweede vriendje (intro Dit is Dynasty?) 

Hij wilde visagist worden dus voordat de serie begon zette hij mij helemaal in de make-up en .. en daar 

zaten we dan… Kees ? (Robert komt zitten) 

En dan zei mijn oma: iedereen klaar, buik in, recht op en kijken maar ! 

 

(1 couplet, in liedje kruip ik steeds meer naar Robert toe) 

Je hoeft niet bang te zijn dat ‘ie je gaat zoenen hoor, hij is toch homo (Robert af) 

 

Later bleek mijn oma ook gelijk te hebben, ze had heel vaak gelijk. 

Mijn oma was heel erg overtuigd van zichzelf en daar is ze dan ook 100 mee geworden. 

Ze reed tot haar 85e in een Ford Mustang en dan zag je zo’n heel klein wijffie met een rood hoedje net 

boven haar stuur uitsteken (buik in, rechtop) en dan parkeerde ze gewoon heel brutaal, pál voor de Albert 

Heijn om daar een krant te stelen. En ik weet nog dat ze daar regelmatig door het personeel op de 

schouders werd getikt., waarop mijn oma dan zei: “je denkt toch niet dat ik ga betalen voor slecht nieuws” 

en dan reed ze gewoon weer weg in die Ford Mustang van d’er. 

Mijn moeder was totaal anders. Zij was veel onzekerder en kreeg het liefst de hele dag complimentjes. Dit 

was haar lievelingsnummer. 

 (tune- je t’aime )Ooohh.. kent u dit liedje….. JAA zo is het wel genoeg 

 

 

Dit lied doet mij denken aan Maarten (intro Me To)was mijn derde liefde. Hij was lang en had een gave lok 

en bruine ogen en was mijn docent Nederlands op de Pabo. Hij was zó passioneel! 

Hij heeft me álle hoeken van mijn studenten kamer laten zien en me zowel geestelijk als lichamelijk 

volledig uitgewoond.  Mijn oma  vond hem fantastisch, maar 

mijn moeder was het hier helemaal niet mee eens, die zei :  

“die jongen gebruikt je gewoon”, “nee, mam, dat zit heel anders, dat heet passie. 

“Let maar op, over 30 jaar zou je dit een me-too questie kunnen noemen” (geen idee waar ze het over 

had..) 
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Liedje 6 

‘Er zijn zoveel mooie liedjes om te zingen’ 

‘me to’ 

 

Nadat ik een  jaar  (wijdbeens lopen) hele hoge cijfers haalde voor Nederlands 

kwam er een jongere lichting studenten waar Maarten zijn ‘energie’ in stak… maar gelukkig ontmoette ik 

toen een vierde liefde die vond ik 

omdat ik aan studententheater ging doen. Ik weet nog dat ik hem zag, sterk.. en mét humor, blik  

Joris. (intro winterslaap )mijn En toen ik hem voorstelde, en zowel mijn oma áls moeder met een blik vol 

afgrijzen naar hem keken, wist ik het zeker. Met jou wil ik ..alles 

 

Liedje 7 
“Winterslaap” Met jou wil ik in een winterslaap 
Speciaaltje midden 
Zij blauw 
Klein op blokken houden 
Klein op muzikant houden 
 

(Uittro doorzingen tot aan staand met prullenbak) 

(en toen kwam er een zomer.. en toen weer een winter en weer een zomer en weer een winter.. en een 

zomer.. en toen gingen we trouwen en kregen kinderen en het en toen werd het saai..laatste 

aah….gaap..en zagen we elkaar niet meer staan.muziek stopt) 

Joris? Joris.. waar ben je nou man.. ja hallo.. zie je mij niet meer, het is alsof er een muur tussen ons in zit 

Hoezo heb je het gevoel dat ik in hokjes denk, ja hoor.. jij zit vast, weet je wel hoe vast ik zit, 

(bak van mijn hoofd)  

Ik vind dat moeilijk hoor, een heel leven lang bij iemand blijven…STELLEN  hoe doen mensen dat, 

Wat voor stellen zijn dat, die dat kunnen 

 
Liedje 7 
Stellen “Er zijn stellen” 
Rood tegen erbij 
Iets meer licht erbij 
 
Liedje 8 
“Genoeg over mij. Ik ben nu wel benieuwd naar jullie.” (Improvisatie) 
Zaallicht graag! Gabriëlle geeft wel aan wanneer het zaallicht weer gedimd kan worden. 
 
 
Liedje 9 

Als je gaat (fado) 

 

Liedje 10 

Ga d’er vandoor 
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Liedje 11 

Nu wil ik weg 

 

Liedje 12 

Koelkast lied “Ik heb een koelkast in mijn keuken” 
Alleen rood tegen licht 
Licht op muzikant 
Licht op koelkast 
(Indien mogelijk midden donker)  
 
 
 (Buik in, rechtop) 

Het is heel gek, maar nu ik langere tijd alleen ben.. ga ik een beetje stemmen horen                   

Dacht ik eindelijk op mezelf te zijn, zitten die twee wijven gewoon weer in mijn nek. 

Mijn moeder en mijn oma. 

Dan hoor ik steeds mijn moeder zeggen: 

Je moet t leven schetsen , zoals je het zelf het liefste ziet. 

En mijn oma: Geef jezelf de ruimte, want een ander doet het niet  

 

Ja maar wat is die ruimte dan, is dat dat podium pakken, is dat heel hard roepen Kijk naar mij ? 

Kan ik dat dan wel, wil ik dat eigenlijk wel ? 

Of is mijn ruimte juist lekker thuis, in mijn onesie op de bank lekker aanklooien en opruimen.. 

zoals afgelopen jaar. 

Ik had zoveel tijd om op te ruimen en oude fotoboeken en films door te kijken ? 

Ik kwam zelfs nog filmblikken tegen uit 1938, van voor de oorlog, van mijn oma. Ik heb ze laten 

digitaliseren en ze zijn té leuk om even te laten zien. 

 

Koelkast draaien 

Als de koelkast gedraaid wordt voor projectie oma Mies 
Licht klein maken 
 
Kijk heb je d’er hoor…dat is mijn oma.. Mies,  

denk maar niet dat er thee in die kopjes zit hoor 

echt niet die ging ’s middags al aan de borrel, 

met Hans en Hilde. Dat weet ik want dat stond op het filmblik dat ik laatst gevonden 

Kijk dat is mijn opa, dat is Piet. 

 

Piet had in die tijd vast ook wel een Me Too questie-tje aan z’n broek .. 
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Los van dat mijn oma nogal een dominante vrouw was, heb ik ontzettend veel respect voor haar 

omdat ze altijd haar leven ingevuld heeft zoals ze dat zelf wilde. Ze ging met de auto, naar het buitenland, 

om te skieën en dan nam ze een filmcamera mee, om dan op de berg te klimmen om haar man te filmen , 

die haarspelbochten reed. Ze reed denk ik nog veel beter want later kregen ze een een garagebedrijf en 

daar reed mijn oma de taxi.. en de kraanwagen.. en ze zoop als een Tempelier. 

 

Liedje 13. 

IMannenreservaat 

Ik weet zeker dat mijn oma het liefste een ruimte binnen schreed waar allemaal mannen waren zodat ze 

zeker wist dat, áls ze binnenkwam, alle ogen op háár gericht zouden zijn. 

Je hebt zo’n oude chocoladereclame, ik weet niet of je die kent, die ging zo : 

Alle ogen zijn gericht op Kwatta. 

Ik weet zeker dat als mijn oma een bijnaam had gehad, dan had ze Kwatta geheten. 

  (liedje tijdens stil beeld)  

 

Kijk dit is mijn moeder, dat is Bep. Mijn oma deed niets liever dan haar mooi kleertjes aantrekken om haar 

naar buiten te duwen (buik in, recht op) maar mijn moeder trok zich het liefste terug. 

Dan zat ze in de hoek van de bank met een stapel papieren, want ze had een groot talent en dat was 

tekenen. Zij wist als geen anderen in een paar lijnen de wereld om haar heen vorm te geven. 

 
Toen mijn moeder jong was werkte ze bij het tijdschrift de Marion 

En voor degene die dat niet weten, je koopt de Marion als je zelf je kleren wil maken. 

Dan kijk je welke rok of blouse je wil en dan knip je het patroon uit, dat leg je dan op stof en 

zo maak je je eigen jurk. 

En mijn moeder tekende de vrouwtjes in dat tijdschrift zodat de keren er aanlokkelijk uit zagen. Ze heeft me 

wel verteld dat er in die tijd dozen uit Parijs werden geleverd, met een lakzegel erop, met daarin de kleren 

die de mannequins droegen en die zette zij dan op een paspop om ze in een paar lijnen te schetsen. 

 

Mijn oma was ontzettend trots , want de Marion werd door veel mensen gelezen. 

Totdat de tekeningen werden vervangen door foto’s. Toen heeft mijn moeder nooit meer een inktpen 

aangeraakt. 

 

 

Ze tekende met inkt en een kroontjespen en toen ze ouder werd eerst olieverf en toen aquarelverf zodat 

haar lijnen steeds vager werden. Mijn moeder werd zelf ook steeds vager, 

zo kwam ze op den duur in een hele andere ‘demensie’ 

Door de jaren heen vervaagden niet alleen mijn moeders lijnen, maar ook die van mijn oma.. dus de 

communicatie tussen hun werd steeds ingewikkelder. 

Ze belden elkaar elke dag, maar konden elkaar steeds moeilijker bereiken en  

ik dacht daar wat aan te kunnen doen, door een antwoordapparaat aan te schaffen. 

Maar dan kwam ik bij mijn moeder, hoorde de telefoon overgaan en dan zo’n vooringesproken boodschap 

op een bandje zeggen: Dit is het telefonische antwoordapparaat van BEP GLASBEEK 

En dan hoorde ik mijn oma zeggen : Mevrouw, wat heeft u met mijn dochter gedaan. Waarna mij moeder 

naast het antwoordapparaat ging staan om te gaan roepen : Mam, mam, ik ben hier.. 
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Liedje 14 

Voorbij “Voorbij, voorbij gegaan” 
Is een klein liedje, licht mag hier ook klein gemaakt worden. 
 

 

Later kwamen ze in het zelfde verzorgingstehuis terecht 

De  overgang van de grijze telefoon met draaischijf naar de draadloze telefoon met knopjes had mijn 

moeder nog net kunnen maken. 

Dus zei ik tegen haar, ‘mam, dat is heel handig, je hoeft niet elke keer mijn hele nummer in te toetsen, je 

drukt gewoon op de 1 en dan sta ik daar ingeprogrammeerd’ 

Maar dan belde ze niet dus als ik er dan de volgende dag kwam en vroeg hoe het ging, dan zei ze: “ik heb 

je geprobeerd te bellen maar dat lukte niet” Nou ja, mam ik heb toch uitgelegd dat je alleen maar dat 

knopje met die 1 in moet drukken. 

Ja, nou ja 

Dus als ik dan snel weer kwam en ze had me niet gebeld, dan zei ik hoe vaak moet ik het nou nog 

uitleggen, 

ik sta onder knopje nummer 1.  

Totdat ze was overleden en ik deze telefoon in handen kreeg. 

Ik belde met knopje nummer 1 mijn eigen telefoonnummer, knopje 1.. knopje 1.. 

(verkeerd verbonden toon sample) en de lijn bleef dood. 

En daar heb ik mij zo schuldig over gevoeld.. 

 

Liedje 15 

Bang om alles te vergeten 

De dingen niet meer op te slaan 

 

 

Dat is toch..hier.. mijn pijlen gericht op jullie, omdat ik jullie nodig heb 

om de wereld om mij heen te schetsen, met taal en muziek.. 

maar voordat ik zover was heb ik mezelf echt moed in zitten praten, 

om dat podium weer op te durven 

 

Liedje 16 

Ik kan het wel 

Er is veel om op te leunen, genoeg om op te steunen, op te staan 

 

In die periode dat ik jullie gemist heb, waarin die vraag zich aandiende, 

dat podium, heb ik dat nou nodig.. met alle nachtmerries van dien van nee, nee ik wil niet 

ik durf niet meer, jawel JE MOET Neem nou maar die ruimte.. een ander doet het niet, 

nee ik wil niet, 

toen drong zich vooral de vraag zich op 

stel.. dat dat vervagen van die lijnen in mijn genen zit. 

 

 

 

 

mailto:info@muijsenberg.nl
http://www.muijsenberg.nl/


                    

 

Fiscaal adres Calle Veleta 73 | 21110 Aljaraque (Huelva) Spanje | Telefoon +34 628 324203  

Email info@muijsenberg.nl | BTW-nr Spanje ESY1169798D | IBAN ES96 1491 0001 2330 0011 7099 

www.muijsenberg.nl 

 

 

 

 

dan kan ik maar beter nu gaan schetsen toch, om iets van mijn leven en van jouw leven of van uw leven te 

kunnen vangen. Dan rest mij nu eigenlijk nog één ding: 

Buik in, rechtop staan en gaan !! 

 

Ik kan het wel, ik wil het wel, ik weet het wel, hoe het gaat 

Er is veel om op te leunen, genoeg om op te steunen, om voor op te willen staan 

Met een mooi jurkje aan 

Dat zal wel gaan 

Met dank aan 
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