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Roze Passie 
Een muzikaal verhaal 

Gay Men ́s Chorus Manoeuvre Amsterdam 
 
 

Lied 1 Ouverture: komt nog  
 
 

Lied 2 “Kijk, lach en luister” (Signed Sealed Delivered, hertaling Arie Krienel), 

gezongen door hele koor  
 
1 e couplet : ( de stemgroepen ) 

 
LB:  Wij zijn lage bassen hoor ons gaan  
HT:  Nou dan heb je ons nog niet zien staan  
Allen:  Oh mannen, hier staan wij, Kijk, lach en luister; naar ons  
HB:  Hoge bassen zijn wij luid en krachtig ( opm : luid gezongen)  
LT:  Maar wij kunnen ook heel zacht da’s prachtig ( opm : zacht zongen)  
Allen:  Oh vrouwen, hier staan wij, Kijk, lach en luister; naar ons  
 
Refrein:  
 
Allen:  Hier staan wij, mensen  

Kijk, lach en luister: naar ons, 
PASSIE (2x) 
Je gaat ons horen allemaal  
Je gaat ons horen allemaal  

Allen:  Doe-doe-doe-doe, JA !  
 
2e couplet : ( Manoeuvre – het koor ) (noten van 1 e couplet)  
 
LB:  Jullie kennen ons als koor Manoeuvre  
HT:  Met een rijk gevoelig swingend oeuvre  
Allen:  Oh mensen, hier staan wij,  

Kijk, lach en luister; naar ons  
HB:  ’t Gaat bij ons om Manlijk zangplezier  
LT:  En dat brengen wij vandaag ook hier  
Allen: Oh mensen, hier staan wij  

Kijk, lach en luister; naar ons  
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Refrein:  
Allen:  Hier staan wij, mensen  

Kijk, lach en luister: naar ons,  
PASSIE (2x):  
Je gaat ons horen allemaal 
Je gaat ons horen allemaal  

Allen:  Doe-doe-doe-doe, JA !  
 

Blokje 1  
 
Verteller 1:  Vanavond nemen we u mee in een muzikaal verhaal! Een combinatie van 

zang en spel. Géén musical, want we zingen niet álles! Ook geen ‘The 
Passion’, want bijna alle liedjes hebben nieuwe, Nederlandse teksten. 
Maar in ons verhaal staat de passie wel centraal! Passie voor muziek. 
Passie voor elkaar!  Dus ziet u vanavond (applaus uitlokkend): ROZE 
PASSIE!!! Een Muzikaal Verhaal van Manoeuvre. Hoofdpersonen van dit 
muzikaal verhaal zijn Adriaan van der Meer...  

 
Adriaan:  Dat ben ik!  
 
Verteller 1: ... en Lucas Buiting.  
 
Lucas:  (tikt zichzelf op de borst:) U raadt het al!  
 
Verteller 1:  Adriaan en Lucas bestaan niet echt.  
 
Lucas en Adriaan reageren hierop (zo van Wat krijgen we nou!?!?! Of anders).  
 
Verteller 2:  Als Adriaan en Lucas écht bestonden, hadden ze nooit toestemming 

gegeven om hun persoonlijke verhalen – met pikante details – aan jullie 
prijs te geven! Ik ben trouwens (noemt naam). En ik ben net als (naam 
verteller 1) en de andere vertellers wél gewoon mezelf! Alles wat u 
vanavond ziet en hoort is waar en echt gebeurd. Of had echt zo kunnen 
gebeuren. Het is een verhaal over drijfveren en verlangens van mannen 
van Manoeuvre!  

 
Verteller 1:  Alleen verlangens van mannen van Manoeuvre? 
 
Verteller 2:  Over drijfveren en verlangens van álle gay mannen natuurlijk! En wie weet 

geheime verlangens van hetero mannen! Dit verhaal gaat bovenal over 
allerlei vormen van plezier en over de eeuwige zoektocht naar 
mannenvriendschap en mannenliefde!  

 
Adriaan:  Ik speel Adriaan van der Meer. Al bijna tien jaar lid van Manoeuvre. Een 

partner in het koor vinden is mij nooit gelukt. Eerlijk gezegd hoopte ik daar 
wel op. Vooral de eerste jaren. Er zijn namelijk meerdere relaties in het 
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koor ontstaan! Maar voor mij zat de ware er toch niet bij. Die vond ik op 
een andere manier. Maar ach… kijk eens om je heen… Misschien wíl je 
die hier ook helemaal niet vinden. 

 
Lucas:  Wat mankeert eraan? 
 
Adriaan  tot Lucas: Nou….  
 
Lucas:  Hoe kom je aan Andrew? 
 
Adriaan:  tot Lucas: (feller) Zeg, even geduld aub! We zijn net begonnen! Jij gaat 

toch ook niet meteen met de billen bloot!?  
 
Lucas: (Maakt plagerig uitdagend aanstalten om zijn broek te laten zakken). 
 
Adriaan: Idioot (trekt hem mee het speelvlak af). 
 
Verteller 2: tot publiek: Tot hier uw eerste kennismaking met (applaus uitlokkend:) 

Lucas en Adriaan!!!!!!! 
 

Vervolg lied 2 
 
3e couplet : ( introductie verhaal )  
LB:   Maak nu kennis met twee mooie mannen  
HB + LT: Oe, oe, oe, oe, oe-oe, oe  
HT:   Hun verhalen en intiem verlangen  
Allen:   Oh liefde, daar draait het om  

Kijk, lach en luister; naar ons 
HB:   Soms dan moet je voor de liefde vechten  
LT:   Voor pleziertjes maar ook voor je rechten  
Allen:   Oh liefde, daar draait het om  

Kijk, lach en luister; naar ons  
 
Refrein: ( A+L = Adriaan + Lucas )  
A+L:  Hier staan wij, mensen  

Kijk, lach en luister; naar ons  
Allen:   PASSIE  
A+L   Hier staan wij mensen,  

Kijk, lach en luister; naar ons  
Allen:   PASSIE  
 
Allen:   Hier staan wij, mensen  

Kijk, lach en luister; naar ons 
PASSIE 
Hier staan wij, mensen 
 Kijk, lach en luister 
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A+L:   Kijk, lach en luister  
Allen:   Kijk, lach en luister: volg ons  
 
 

Blokje 2 
 
Adriaan: (weer tot publiek:) In het koor vond ik dus geen partner. Maar ik kreeg  

daar wél nieuwe vrienden. Doel van Manoeuvre is het bevorderen van 
mannelijk zangplezier. Staat zelfs in de statuten! Bij Manoeuvre ben ik met 
Lucas bevriend geraakt. 

 
Lucas:  Beschouw jij mij als een vriend? 
 
Adriaan  (in verlegenheid gebracht): Ja, of nee…. Ik zie jou vaker dan mijn beste 

vrienden en bij Manoeuvre is een vriendschappelijke sfeer! (onzeker) 
Toch? 

 
Verteller 3  (wil ongemakkelijke situatie beëindigen): Bij Manoeuvre gaat het om 

veel meer dan om zingen en ontmoeten. Bijvoorbeeld het plezier in het 
oefenen van choreo’s (doet dansje) Plezier door applaus van een 
enthousiast publiek! Maar ook het plezier door de sfeer en de humor in het 
koor. We zijn met meer dan vijftig mannen, waaronder een aantal leden 
die zich ook heel overtuigend als echte dames kunnen manifesteren: van 
diva of vamp tot Volendammer vissersvrouw! Dan kun je niet iedereen 
kennen. Maar samen vorm je toch een club mannen die elkaar wekelijks 
zien. By the way: ik ben (Noemt naam).  

 
Adriaan  (gepassioneerd): En als alles goed gaat – dat vind ik het mooist van 

zingen in dit koor – dan voel je je samen één in de harmonie van de 
samenzang....’  

 
Lucas:  Wat een gevoelsmens he, die Adriaan. Eén in harmonie.... Daar ben ik 

een stuk nuchterder in. Bij Manoeuvre gaat het niet alleen om de kunst 
van het ontmoeten. Maar ook om die van het ontwijken. Je kunt niet met 
iedereen bevriend zijn. Of blijven. En dat hoeft ook niet. Voor échte 
harmonie hebben we teveel valse nichten. Ik ben al twaalf jaar lid van 
Manoeuvre. Voor mij is dat een uiting van mijn leefstijl. Ik ben homo en in 
zing in een homokoor.  

 
Adriaan:  (Tot publiek) Nou, ik zing in een mannekoorhoor!  
 
Verteller 3: We zongen in Paradiso! In het Concertgebouw! Met beroemde 

zangeressen als eh… Imca Marina! Francis van Broekhuizen… Karin 
Bloemen... Ilse de Lange…. Margreet Dolman… 

 
Lucas:  (onderbreekt bij Karin Bloemen:) Man, dat staat allemaal op de website!  
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Adriaan: www manoeuvre punt NL 
 
 
Verteller 3:   We zongen zelfs in het buitenland. Voor volle zalen! In Dublin, 

München….. 
 
Lucas:  Zeker! Of als muurbloemetjesbehang op een bedrijfsreceptie. Als 

excuustruzen voor hun diversiteitsbeleid! En in roze bejaardenhuizen. 
 
Adriaan:  De juiste term is zorgcentra, Lucas!!! 
 
Lucas:  Spannend (ironisch)!  
 
Verteller 3  Maar we zingen ook tijdens de Gay Pride in Amsterdam. En zelfs tijdens 

de Pride at the Beach in Zandvoort! Heerlijk strand, gezellige 
strandtenten!  

 
Lucas: Dus geen hond op het plein waar wij stonden te zingen. 
 
Adriaan:  Dat was vorig jaar. Dit jaar hadden we minstens honderd mensen! 
 
Verteller 3:  Hoe dan ook, de voorstelling die u vanavond te zien krijgt gaat dus over 

de mannen van Manoeuvre. Wij zijn prachtig! 
 
 

Lied 3: Keuzelied  

Wij zijn prachtig/ I Feel Pretty Hertaling voor Manoeuvre - Dato de Weerd  
 

Lucas:   Ik ben krachtig  
Ik ben prachtig  
Ik ben krachtig en prachtig en stoer  
Wat het koor vindt  
Interesseert mij echt geen mallemoer  

 
Adriaan:   Ik ben aardig  

Sociaal vaardig  
Ik ben aardig en vaardig en schoon  
Voor mijn stemgroep  
Raak ik telkens weer de mooiste toon  

 
Koor:   Zie ze alle twee in de picture staan  
 
Lage bassen: Wie staat vooraan?  
 
Koor:   Welke van de twee steelt de show?  
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Lage bassen: Wie, wat, waar, hoe, hoe, hoe, hoe, zo.  
 
Koor:   Wat een mooie kop  

Wat een mooie stem  
Wat een mooie lach  
Wat een mooi kado  

 
Koor:   Zij zijn grappig  

Zij zijn sappig  
Zij zijn happig en gaan er vol voor  
Zij zijn deel  
Van dit mooie, prachtige koor  

 
Groep van 8: Heb jij al gedate met die Lucas?  

De lekkerste vent van het koor  
En Adriaan, dat zie ik nu pas  
Is die man die wat lijkt op mijn oude pastoor  
Hij vindt zich zo goed  
Hij vindt zichzelf goud  
La la la!  
Maar wat hij ook doet  
Hij is gewoon oud!  
Niets is wat het lijkt  
Hij is niet normaal  
La la la!  
En als je goed kijkt  
Wordt ie al wat kaal  

 
Koor:   Heren houd eens op  

Met dat kletsen  
Wij zijn hier toch niet  
Om te kwetsen  

 
Groep van 8: Zo goed bij stem  

Geliefd én charmant La la la!  
Gevoelig, ad rem  
En bloedirritant!  

 
Koor:   Wij zijn krachtig  

Wij zijn prachtig  
Allemachtig, wat prachtig en fijn  
‘T is waarachtig  
Of we allemaal de beste zijn  
Lalalala la la la la lala!  
Wij zijn luchtig  
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Soms wat kluchtig  
Wij zijn duchtig, doorluchtig en fier  
En wij staan hier  
Voor uw mannelijke zangplezier  
 
Lalalala la la la la lala!  
Zie ons allemaal in de picture staan  

 
Lage bassen: Wie staat vooraan?  
 
Koor:   Wie is dan de ster van de show?  
 
Lage bassen:  Wie, wat, waar, hoe, hoe, hoe, hoe, zo.  
 
Koor:    Wat een mooie kop  

Wat een mooie stem  
Wat een mooie lach  
Wat een mooi kado  
 
Wij zijn grappig  
Wij zijn sappig  
Wij zijn happig en gaan er vol voor  
Wij zijn deel  
Van dit mooie, prachtige koor  

 

Blokje 3: 
Verteller 4:  Inderdaad! Een mooi en prachtig koor! Mijn naam is (Noemt naam).  

Adriaan heeft de Manoeuvre Passion Commissie beloofd iets te vertellen 
over zijn coming out. 

 
Adriaan:  Best spannend om zoiets persoonlijks op zo’n groot podium aan zoveel  

mensen te vertellen! Naam verteller 4!  (pakt hem beet), ik krijg opeens 
de zenuwen!!!  

 
Verteller 4:  Nu pas! Zal ik het verhaal vertellen? Ik heb toch al zo weinig tekst! 
 
Adriaan:  Te persoonlijk. Ik vertel het liever zelf. 
 
Verteller 4:  (teleurgesteld) Oké. Nou, haal even diep adem. 
 
Adriaan:  (Haalt diep adem.) Op de lagere school kwam ik erachter dat ik jongens 

veel leuker vond dan meisjes. Mijn boezemvriendje was Koos. Hij woonde 
op een boerderij met koeien en schapen. In de zesde klas zaten wij naast 
elkaar. Achterin! We waren twaalf jaar. Toen mijn ouders op vakantie 
gingen, logeerde ik bij Koos. Geweldig was het om samen met hem in de 
hooiberg te ravotten. Ik sliep bij hem in zijn eenpersoonsbed. Eerst 
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mochten we nog een kwartier moppen vertellen. Toen kwam zijn moeder 
om te zeggen dat we moesten gaan slapen. Zij deed het licht uit. En toen 
zag ik in het donker zo’n groenig, fluorescerend Mariabeeldje  op tafel 
staan. 

 
Verteller 4:  Bedoel je zo’n Mariabeeldje dat de Zangeres zonder Naam ook naast 

haar bed had staan? En aan de andere kant van dat bed de bokaal, die 
jarenlang als de Manoeuvre Zangeres Zonder Naam Bokaal is uitgereikt 
aan winnaars van de Manoeuvre Songfestival? (enthousiast tot  het 
publiek:) Het  was een bokaal waarin de Zangeres – ziek en eenzaam in 
haar laatste jaren – ’s nachts haar tranen opving…. In die bokaal zat zelfs 
nog een zoutafzetting, van de tranen van de Zangeres…. Mery had 
schulden. Al haar meubels en sierraden zijn geveild om haar begrafenis 
en haar graf te betalen. Erg he? Op die veiling kocht een van onze 
Limburgse leden die prachtige bokaal! 

 
Adriaan:  (geïrriteerd door dit lange tussenverhaal) Klopt allemaal. Maar toen, in 

dat jongenskamertje van Koos was het niet de huilende Mery, maar Maria 
die over ons waakte. En zo lagen wij daar samen in zijn éénpersoonsbed. 
Lepeltje lepeltje. Voor mij was dat een bruisende sensatie!  

 
Verteller 4: Jij dacht dat alle jongens dat zo voelden!  
 
Adriaan:  (Tot publiek) Dat dacht ik echt ja! En ik dacht ook dat de belangstelling  

voor meisjes automatisch kwam als je volwassen was. Tsja, die Koos.... 
Soms droom ik nog van hem. Van toen we twaalf waren... en ons hele 
leven nog voor ons lag.  

 
 

Lied 4 “In mijn droom” (Bring him home), keuzelied  

Hertaling voor Manoeuvre - Dato de Weerd Dato  
 
Jij slaapt zacht  
Aan mijn zij  
In mijn droom  
Blijf jij voor altijd bij mij  
Wij zijn jong  
Twaalf jaar  
Alles nieuw  
Niets nog zwaar.  
In mijn droom  
In mijn droom  
In mijn droom  
 
Jij hebt geen weet van wat ik voel  
Toch lig ik dicht tegen je aan  
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De tijd vliegt voort  
Uur na uur  
Mijn hart klopt snel  
Hard en puur  
En ik schiet vol  
Mijn hoofd op hol  
Is dit slecht?  
Is dit raar?  
Is dit echt?  
Is dit allemaal waar?  
Geen gevecht  
Geen gevaar  
Jij en ik  
Bij elkaar.  
Slaap maar zacht,  
deze nacht  
Ben ik daar?  
In jouw droom.  
In jouw droom.  
In jouw droom.  
 
 
Blokje 4:  
Verteller 5: Zo Lucas, ouwe protestant van me! Nu is het jouw beurt voor een mooi 

verhaal! 
 
Lucas:  Toen ík twaalf was zat ik met mijn vriendje Gerard op zijn jongenskamertje 

te eenendertigen. Dat hadden we vaker gedaan, om dubbeltjes en 
stuivers. Gerards moeder vond kaarten om geld zondig.  

 
Verteller 5:  Het moest om de eer gaan!  
 
Lucas:  Om de eer, uiteraard! Maar ik had een beter idee: de verliezer moest zijn 

broek laten zakken. Dat idee had ik tevoren al helemaal uitgebroed. Met 
grote voorpret! En dat kaartspel had ik gepland op vrijdagmiddag na 
school. Dan oefende Gerards moeder in de woonkamer op het harmonium 
de psalmen die zij de zondag daarop in de kerk speelde. Om mijn plan 
extra kans van slagen te geven, zorgde ik ervoor dat ik die middag het 
spel zou verliezen. Dus moest ik mijn broek omlaag doen!  

 
Verteller 5:  En zo gebeurde het dat Lucas Buiting met een mengeling van trots en 

opwinding zijn broek liet zakken voor zijn vriendje Gerard de Graaf. Terwijl 
moeder De Graaf de gewijde klanken van “Blijf mij niet in toorn kastijden” 
en “Breek, aarde, uit in jubelzangen” uit haar harmonium perste, lieten 
beide jongens al hun broekjes zakken. Om vervolgens samen giechelend 
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en stoeiend voor hun allereerste keer de jubelzang van de liefde te 
ontdekken en huiverend te beleven.  

   
Lucas: Die truc werkt nog steeds! 
 
Verteller 5: Afspreken op het strand en dan je zwembroek vergeten. Zodat je niet 

anders kunt dan doorlopen naar het naaktstrand! 
 

Lied 5:  
“Ik ben mijn zwembroek vergeten” (Farbfilm )  

Nederlandse tekst : Arie Kriebel  
 
LT/HB:  Ik ken een strandtent in Zandvoort aan de Zee  
LT/HB:  Daar is toch werk’lijk ja iedereen heel Gay  
Allen:   Daar kan je zonnen en zwemmen met elkaar  
Allen:   En dan een drankje, misschien ook wel een paar  
LT/HB:  Daar loop je lekker zo samen door het zand  
LT/HB:  Maar je moet smeren, zodat je niet verbrandt  
HB/LB:  Heerlijk, ja eerlijk, ik voel het helemaal  
HB/LB:  Blijf nu nog even, Lucas en ik straal  
HT/LT:  Lucas, Lucas, Lucas en ik straal  
 
HB/LB:  Ik ben mijn  
Allen:   zwembroek vergeten, oh mooie man  
Allen:   Dat is toch niet erg, kijk naar benee,ee,ee  
Allen:   Ik ben mijn zwembroek vergeten, dat was mijn plan  
Allen:   Alles is nu uit en dan maar lekker in de zee  
Allen:   Uh-uh-uh-uh-uh enz. ( zelfde als het origineel )  
HB/LB:  Ik ben mijn  
Allen:   zwembroek vergeten, oh mooie man  
Allen:   Alles is nu uit en dan maar lekker in de zee  
 
LT/HB:  Nu zitten wij daar, heel lekker aan het bier  
LT/HB:  En zien de mannen, dat geeft ons veel plezier  
Allen:   Jij in je zwembroek en ik als een nudist  
Allen:   Jij vindt dat lachen, weet niet van mijn list  
LT/HB:  Oh maar wat jammer, de wolken komen snel  
LT/HB:  Regen en onweer, het einde van het spel  
HB/LB:  Heerlijk, ja eerlijk, ik voel het helemaal  
HB/LB:  Blijf toch nog even, Lucas en ik straal  
HT/LT:  Lucas, Lucas, Lucas en ik straal (echo)  
 
HB/LB:  Ik ben mijn  
Allen:   zwembroek vergeten, oh mooie man  
Allen:   Dat is toch niet erg, kijk naar benee,ee,ee  
Allen:   Ik ben mijn zwembroek vergeten, dat was mijn plan  
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Allen:   Alles is nu uit en dan maar lekker in de zee  
Allen:   Uh-uh-uh-uh-uh enz. ( zelfde als het origineel )  
HB/LB:  Ik ben mijn  
Allen:   zwembroek vergeten, oh mooie man  
Allen:   Alles nu weer aan en ik mag lekker met hem mee.  

 
 
Blokje 5: 
Adriaan:  Op mijn achttiende vond ik jongens nog steeds leuker dan meisjes. Ik was 

al twintig toen ik voor mezelf moest erkennen dat ik homo ben. Ik ging een 
dubbelleven leiden.  

 
Verteller 6:  Herkenbaar! Deed ik ook: in het weekend stappen met mijn 

heterovrienden. En door de week in mijn eentje naar homokroegen. Mijn 
naam is (noemt naam). 

 
Adriaan:  Naar homokroegen! Oh nee! Ik ging naar de disco! Ik was dol op dansen. 

(demonstreert:) Flirtend dansen ging mij makkelijker af dan in een 
homokroeg flirtend een gesprekje beginnen met een leuke jongen.  

 
Verteller 6:  Voordeel van de disco is dat je meteen ziet of die ander een vergelijkbare 

muzieksmaak heeft.  
 
Lucas:  Heel belangrijk! Want als je toen fan van de Stones was, hoorde je Abba 

te verafschuwen.  
 
Adriaan:  Mick Jagger en Agneta op één kussen! Daar sliep de duivel tussen!  
 
Lucas:  Het ging om bekijken en bekeken worden.  
 
Verteller 6:  Om complimenten én valse opmerkingen!  
 
Adriaan  (maakt soort pirouette: ) Het ging en het gaat nog steeds om mannelijk 

dansplezier!!!! Toen ik voor het eerst in de April kwam was dat reuze 
spannend. Van de zenuwen sloeg ik daar vier wodka limes achterover! 
Tegelijk voelde dat ook als thuiskomen.  
Ik heb daar nota bene een uur met een jongen staan zoenen! 

 
Lucas:  Alleen maar zoenen? 
 
Adriaan: Hij zoende fantastisch! Jos heette hij. Oh wat kon die lekker zoenen! Ik 

durfde die avond niet met hem mee naar huis te gaan. We spraken af dat 
we de volgende dag naar Zandvoort gingen. En toen hij op het strand zijn 
kleren uittrok, schrok ik me dood. Zo’n mager wit gratenpakhuis! 

 
Verteller 6: Wat een geluk dat je daar niet in zijn bed achter kwam! 
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Adriaan: Dan had ik moeten doen alsof ik opeens ziek was. Of ik was écht misselijk 

geworden! Never nooit meer, dacht ik. Net toen ik dát bedacht… kwam 
Andrew in mijn leven…. 

 
 

Lied 6 

Never nooit meer Hele koor 

 

Never nooit meer  
Zei ik  
De laatste keer  
Toen mijn hart weer eens was gebroken  
Die levensgevaarlijke val van de liefde  
Was ik een keer te vaak ingelopen  
De strijd leek gestreden  
Die ik toch al verloor  
De weg naar geluk  
Op een doodspoor  
Mijn hart onbereikbaar  
Ik dacht, ach ik blijf maar alleen  
Ik had een muur om mijn hart gebouwd  
Daar kwam niemand doorheen.  
 
Refrein:  
En dan kom jij  
Ineens voorbij  
En keert mijn wereld ondersteboven  
Ik kan het nog steeds niet geloven  
Nee, dat iemand als jij  
Zo kan houden van mij  
Dit gaat nooit meer over  
Laat me never never nooit meer los  
 
Never nooit meer  
Hoef ik, alleen te zijn  
Moet ik smeken om liefde  
Die er toch niet is  
Never nooit meer dat ondraagelijk gevoel  
Dat zo knaagt diep van binnen  
Als je hem zo mist.  
Never nooit meer mag je mij laten gaan  
Een leven alleen dat kan ik niet aan  
Was al veel te lang doelloos  
Mijn hart zo gevoelloos  
Alleen  
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Refrein:  
En dan kom jij  
Ineens voorbij  
En keert mijn wereld ondersteboven  
Ik kan het nog steeds niet geloven  
Nee, dat iemand als jij  
Zo kan houden van mij  
Dit gaat nooit meer over  
Laat me never, never nooit  
Laat me never, never nooit meer los  
 
Never nooit meer  
Hoef ik ooit nog te dromen  
(want door jou, alleen door jou) 
Is mijn droom uitgekomen  
 
Refrein:  
En dan kom jij  
Ineens voorbij  
En keert mijn wereld ondersteboven  
Ik kan het nog steeds niet geloven  
O dat iemand als jij zo kan houden van mij  
En dan kom jij  
Ineens voorbij  
En keert mijn wereld ondersteboven  
Ik kan het nog steeds niet geloven  
O dat iemand als jij zo kan  
Houden van mij  
Dit gaat nooit meer over  
Laat me never, never nooit  
Never  
Never, never nooit Laat me never never nooit 
Meer los.  
 

 
Blokje 6:  
Adriaan: Zo rond mijn twintigste was ik een echte versierder en I loved it!  

Maar gelukkig leerde ik Andrew kennen! 
 

Verteller 7:  Adriaan leerde Andrew kennen via een Datingsite! Mijn naam is (noemt 
naam). Hier is: Andrew Cunningham!’ Zo’n naam kun je toch ook niet 
bedenken? Hoe spreek je dat precies uit? Commingman of Cummungman? 
Maar hier is hij: Andrew Cummingman!!!! 
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Andrew: (Komt op, mengt Engels met Nederlands) I’m Andrew Cunningham, born in 
Nieuw Zeeland. Cunningham is a town in Kansas, USA. And Michael 
Cunningham is a famous writer, geen familie helaas. His greatest succes was 
The Hours, bekroond met de Pullitzer prijs en verfilmd met Nicole Kidman en 
Maryl Streep in de hoofdrollen. 

 
Verteller 7: Adriaan en Andrew zijn elkaars grootste liefdes! En Andrew is regelmatig te 

bewonderen als Cinderella in De Lellebel. Dat café met die lekkere likeurtjes en 
die heten: lellebelletjes! 

 
Andrew: ‘ We’re not only lovers, but also fathers and sista’s. With two lesbians we got a 

son and a daughter – Dennis en Sterre. We raise them in a co-
ouderschapsconstructie. Dat woord heb ik niet geleerd op de cursus “Integreren 
kun je leren”, maar met dat woord co-ouderschapsconstructie maak ik wel indruk 
als ik het goed uitspreek! Over de bevruchting ga ik geen smeuïge details 
verklappen. Maar als je als gay man het vaderschap serieus overweegt, vertel ik 
na de voorstelling graag over onze ervaringen. Vooral over onze belevenissen 
met lesbians als co-ouders, want die hebben soms een lange 
gebruiksaanwijzing! 

 

Lucas:  Niks voor mij, zo’n vaste relatie. Saaaaaaai! Een exclusieve verbinding 
met slechts één man vind ik net zo belachelijk als elke dag aardappels en 
spruitjes en een schnitzel eten! Mijn levensmotto is: In iedere stad een 
andere schat. En ik kom in veel steden, van noord tot zuid, van oost tot 
west... Mijn tweede levensmotto is: afwisseling doet eten. En ik smul van 
de rijke menukaart van de liefde.  

 
Verteller 7:  Nou, succes ermee! Jij bent ook geen veertig meer. (tot publiek:) Ik 

trouwens ook niet hoor.. 
 
Andrew:  Geef maar toe: dat jagen levert steeds natuurlijk steeds minder op.  
 
Lucas:  Wedden dat ik in één maand meer mannen verover dan jij in je hele leven 

tot nu toe? Wat zeg ik? Dan jullie drieën bij elkaar! Wedden om een fles 
whiskey?  

 
Verteller 7:  (zingt) Je bent een slet en een sloerie! 
 
Lucas:  Zelf zeg ik liever: ik heb een groot hart! Slet en sloerie... En dat terwijl ik 

ben opgegroeid in een streng gelovig gezin. Daar leerde ik: heb je 
naasten lief! Dus ik héb die naasten lief! Dat kreeg ik mee van de 
Zondagssschool! Maar er zaten ook andere kanten aan. Godzijdank heb 
ik me van het juk van dat starre geloof bevrijd. Ik heb de omslag gemaakt 
van ‘In de heer’ naar 'In de Heren', van de kerk naar Club Church. En van 
Streng in dé leer naar strak in hét leer.’  
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Lied 7: 
 “HEEL ANDERS” (All about that base”) Keuzelied  
Hertaling voor Manoeuvre – René Louman  
 
REFREIN  
Omdat je echt heel anders bent van aard,  
anders bént, héél anders,  
j’zit anders in elkaar  
ander brein, héél anders  
een ander fabricaat  
kwaliteit, heel anders  
‘n andere thermostaat  
and’re geigeigeigeigein  
 
Ja je past je aan, hebt een normaal bestaan  
maar onderhuids daar broeit ‘t, daar brandt het hart en loeit ‘t  
‘t gaat daar van boem boem en mannenjacht non-stop  
en wilde nachten, soms bottom dan weer top  
 
zo keurig opgevoed, je was heel bijbelvast  
maar kreeg het spaans-benauwd, daar in die donk’re kast  
je wilde tutti frutti, geen zuurkoolstamp  
want je was anders en je wilde dus beslist niet in die kramp  
 
ook al kunnen we trouwen en houd(w)en we van elkaar  
wij vinden een stuk of wat lovers er bij, niet raar  
en is de sex met je man niet genoeg, of zelfs een sleur  
dan wordt die heel snel op de kop getikt, buiten de deur  
 
REFREIN  
Omdat je echt wel anders bent van aard,  
anders bént, héél anders 
j’zit anders in elkaar  
ander brein, héél anders  
een ander fabrikaat  
kwaliteit, heel anders  
‘n andere thermostaat  
and’re gein hey  
 
Geef mij gay romeoooooo  
of met grindr weet ik anders ook wel raad  
en is de nood te hooooog  
nou dan kan je altijd naar de Web of naar de Warmoesstraat  
 
ook al kunnen we trouwen en houd(w)en we van elkaar  
wij vinden ‘een stuk of wat lovers er bij, niet raar  
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en is de sex met je man niet genoeg, of zelfs een sleur  
dan wordt die heel snel op de kop getikt, buiten de deur  
 
REFREIN  
Omdat je echt heel anders bent van aard,  
anders bént, héél anders,  
j’zit anders in elkaar  
ander brein, héél anders  
een ander fabrikaat  
kwaliteit, heel anders  
‘n andere thermostaat  
and’re geigeigeigeigein  
 

 
Blokje 7:   verteller 8 steeds gewoon secretaris noemen 
Secretaris: Nou, lieve mensen, niet alle homo’s zijn zulke sletten en sloeries. En bij de  
 Canal Parade staan we ook niet allemaal met zo’n tuigje en blote billen op 

boten te dansen.  
 
Lucas: Ik zou die billen van jou wel eens willen zien! 
 
Secretaris: Ik ben veel te duur voor jou. (tot publiek:) Grapje hoor, lieve mensen.  
 
Adriaan: Nou nou nou mannen. (Naar het publiek) Wij zijn niet allemaal zo hoor. 

Veel mannen zijn net als ik keurig getrouwd. 
 
Lucas: En er zijn er ook die getrouwd zijn én het die het met verschillende 

mannen doen. Of met meer tegelijk!  
 
Secretaris: Lucas! Zo kan ie wel weer. Ik ben trouwens op basis van mijn 

bestuurservaring vanavond de secretaris in dit verhaal. Adriaan van der 

Meer en Lucas Buiting hadden al snel in de gaten dat het bij Manoeuvre 

niet alleen een muzikaal, maar ook een sociaal gebeuren is. Leden 

ontmoeten elkaar:  

1. tijdens repetities  
2. bij concerten en  
3. bij de zomervergadering en de wintervergadering.  

 
Verteller 7: Allerlei ervaringen en belevenissen worden uitgewisseld, vooral (voorzitter 

plagend persiflerend)  tijdens: 
a stemgroepdiners  
b integratiediners  
en c koorweekends met bonte avonden vol travestie worden  
 

Secretaris: Het gaat dan (telt op de vingers:  
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1 tips voor uitgaansgelegenheden tot  
2 het uitwisselen van coming out verhalen en  
3 adviezen over reageren op discriminatie en vooroordelen. Natuurlijk 
heeft ons koor een bestuur en ook allerlei commissies. Zelf heb ik 
verschillende keren deel uitgemaakt van de concertcommissie. En ik zat 
zoals gezegd in het bestuur van Manoeuvre als secretaris.  

 
Adriaan:  Ik heb ook een paar keer in concertcommissies gezeten. En in de 

kledingcommissie. En heb verschillende keren het Manoeuvre 
songfestival helpen organiseren.  

 
Lucas:  Dat georganiseer is niks voor mij. Ik heb alleen eens meegedaan met de 

Gay Pride Commissie.  
 
Secretaris: Lieve mensen, als jullie ons zo in de spotlighst zien staan en onze 

harmonieuze klanken horen, dan denken jullie natuurlijk: die zijn allemaal 
dol op elkaar. Ze klinken harmonieus en zullen ook wel harmonieus met 
elkaar omgaan.  

 
Verteller 7: (olie op het vuur gooiend:)Toch is het niet altijd pais en vree.  
 
 

Lied 8: 
Vergadertafeltennistafel (Drs. P - Heen en weer, tekst bewerkt door Anno) 

Gezongen door Adriaan en Lucas, refreins eventueel aangevuld met een klein koortje. 
 
L: Wij staan hier - aan de tafel - met een bad - in onze hand  
 De andere mening is daarginds, ‘t gelijk aan onze kant  
A: Toch gaan we - zeker weten - het gesprek - wel met hen aan  

Tot zij weer aan de goede kant hier bij ons komen staan    
L: Dìt is de juiste ‘spelers-kant’, onthoud dat dus maar goed  

Want dat is van belang voor als je overspelen moet  
A: Het zal ons heus wel lukken, straks zien wij hun ommekeer  

En daarom slaan we nog steeds vice versa heen en weer  
 
Heen en weer 
Heen en weer 
Heen en weer 
Heen en weer  
 
L: Mijn mening gaat van heen, jouw mening komt dan weer terug  

De mijne is de ware - luister jij - nu maar eens vlug  
A: Mijn visie is zo helder - en ook zeer goed - onderbouwd  

Wat jij vindt is een foutje - en laat mij - natuurlijk koud  
L: Als dit gesprek zo verder gaat, wordt het een grote flop  

Als jij niet naar mij luistert schat - kom jij nooit aan de top  
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A: Wat zeg je nou? Mijn bal is uit! Waar slaat dat nou weer op?  
Dat was een supersmash - en dus krijg jij - behoorlijk klop!  

 
Heen en weer 
Heen en weer 
Heen en weer 
Heen en weer 
 
Heen en weer (Heen en weer) 
Heen en weer (Heen en weer) 
Heen en weer (Heen en weer) 
Heen en weer (Heen en weer) 
 
L: De bal is in!  
A: Ik zeg: ‘De bal is uit!’  
L: Je zit er naast mens, hij is in!  
A: Doe effe normaal man! Je ziet toch dat ik gelijk heb!  
L: ‘t Is een grove, grove schande dit! Echt schandalig!  
A: Doe zelf eens normaal, miezerig mannetje!  
L: Hou nou toch op! Stop ermee!    
 
 

Blokje 8: 
Verteller 8: Mijn naam is (Noemt naam). Rond die commissies is ook altijd veel 

gezelligheid. Je vertelt elkaar verhalen. Over homo zijn op je werk. 
Reacties van collega’s. Maar ook over avonturen en je coming out 
bijvoorbeeld. Zelf wist ik vanaf mijn kleutertijd al dat ik jongens veel leuker 
vond dan meisjes. Mijn moeder wist het al vanaf mijn vierde.  

 
Adriaan:  Zo jong? Wat heb ik er dan lang over gedaan. Ik kwam er pas op mijn 

twintigste achter dat ik anders was. Echt anders…..  
 
Verteller 8:  Toen had ik mijn derde vriendje al! Mijn vader hoopte dat ik bi zou blijken 

te zijn. Ik heb het geprobeerd. Zoenen en frummelen met een meisje. 
Maar ik vond er niets aan. En zij al helemaal niet!  

 
Adriaan:  Daar zingen wij toch het liefst over: over de liefde. In voorspoed en 

tegenslag. Trouw en ontrouw.  
Hoop en wanhoop. Wanhoop….  Alles gaat goed. Met mij en Adrew. Met 
de kinderen. Met de moeders. Ook op de school van Dennis en Sterre. 
Maar soms denk ik: doen we niet teveel ons best om steeds maar te 
bewijzen hoe akelig normaal we zijn? Accepteren ze ons nou echt? Als 
homo. Als homo ouder. Of zeggen ze maar liever niet wat ze denken… 
Blijft het zo? Of bestaat er een kans dat we alles weer verliezen? 
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Lied 9: Kijk ons!  
(What about us - P!nk - Ned. vertaling Anno)  
 
Als een zoeklicht - zien we hoop in de nacht  
en we vonken - van de droom die ons wacht  
Wij zijn sterren - ver boven het strand,  
maar als koopwaar - doe je ons van de hand  
 
Kijk me dan aan!  
Jij wist toch altijd alle twijfel uit te bannen?  
Zie ons nu staan!  
Waar zijn nu al je mooie, maar mislukte plannen?  
Laat je me gaan?  
Speel je toch liever met op macht beluste mannen?  
Liefde en trouw, alles wordt grauw  
Laat je ons gaan?  
 
Wij zijn breekbaar - van weinig belang  
als een kind vaak - nog banger dan bang  
en dus kwam ik - omdat jij ‘t me vroeg  
maar jij bedroog me ... Genoeg is genoeg!  
 
Oh-oo-oo Kijk me dan aan!  
Jij wist toch altijd alle twijfel uit te bannen?  
Zie ons nu staan!  
Waar zijn nu al je mooie, maar mislukte plannen?  
Laat je me gaan?  
Speel je toch liever met op macht beluste mannen?  
O, liefde en trouw,  
alles wordt grauw  
Laat je ons gaan?  
Ik wil niet de macht.  
Ik ben lief en zacht Heb je licht daar?  
Ben je zichtbaar?  
Ik laat me zien, de - wereld wacht!  
Wij zijn zichtbaar!  
Zie ons staan ...  
 
Kijk me dan aan!  
Jij wist toch altijd alle twijfel uit te bannen?  
Zie ons nu staan!  
Waar zijn nu al je mooie, maar mislukte plannen?  
Laat je me gaan?  
Speel je toch liever met op macht beluste mannen?  
O, liefde en trouw,  
alles lijkt grauw  
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Laat je ons gaan?  
Kijk me toch aan!  
Zie ons nu staan!  
Laat je ons gaan?  
Laat je ons gaan?  
Zie je ons staan?  
Kijk me toch aan!  

 
Blokje 9: 
Lucas: Ik zet me wel eens af tegen Adriaan. Ik heb mijn mond vol over mijn 

vrijheid en mijn leefstijl en doe vaak badinerend over die truttigheid van 
mannetje, huisje kindertjes. Maar soms ben best wel jaloers op hem. 
Adriaan weet zijn geluk goed te organiseren. Hij is altijd samen, hij is nooit 
alleen…. Ik heb ook wel eens een vriendje, maar ik doe maar wat. 

 

Lied 10: 
Samen zijn - Willeke Alberti   (Als voorbode voor ‘Sluitingstijd blues’) 

Bewerkte tekst: Anno. 
 
Zanger 1: (Zingt het couplet, terwijl hij met zijn ‘vriendje’ hand in hand staat)) 
Mijn vriendje, kon het altijd maar zo blijven  

Niet te beschrijven, ook al duurt de tijd maar kort  

Hebt u dat ook, gevoel van rust, dat alles wijkt 
als hij je aankijkt? 

Maar ‘t is alsof de uren samen zo voorbij en niet in tel zijn 

Hebt u dat ook, gevoel van weerloosheid en ‘t leven zo niet 
door zal blijven gaan?    Let op: 1 tel per lettergreep! 
Heb ik straks wel - een plek - in zijn bestaan? 

 

Piano of Koor:  (Speelt / Zingt het originele refrein zachtjes als achtergrond): 
Samen zijn - Is samen lachen, samen huilen - Leven door dichtbij elkaar te zijn  
Samen zijn - Is sterker dan de sterkste storm - Gekleurder dan 't grauwe om ons heen  
Want samen zijn - Ja samen zijn - Dat wil toch iedereen  
 

Spreker 1: (Parlando op het refrein) 
Weet u, soms weet ik het gewoon niet meer met Lucas. Ik doe toch zo vreselijk hard 
mijn best om alles voor ons tweetjes voor elkaar te boksen. Samen eten, leuke dingen 
doen, ‘t een beetje gezellig maken.  Gewoon … zoals vroeger bij mij thuis. Maar het lijkt 
wel of het hem niet interesseert. Alsof hij met heel andere dingen bezig is. Dingen, die 
ik gewoon niet begrijp. Alsof Lucas steeds de regels verandert zonder het mij te 
vertellen. Alsof mijn vroeger niet meer bestaat ... 
 

Zanger 2: (Zingt het couplet alleen met een mobiel in de hand) 
M’n vriendje, kon ik nog maar met je praten, 
want het verwart me, wat er nu met mij gebeurt. 
Kent u dat ook, gevoel van angst, dat alles kleurt  
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als u alleen bent? 

Want ‘t lijkt wel of mijn leven zonder hem soms hol en bijna leeg is 

Heeft u dat ook, gevoel van onmacht, dat ‘t leven zo niet    
door kan blijven gaan?  

Heb ik nog wel - een plaats - in dit bestaan? 

 

Piano of Koor:  (Speelt / Zingt de helft van het originele refrein zachtjes als 
achtergrond): 
Samen zijn - Is samen lachen, samen huilen - Leven door dichtbij elkaar te zijn  
Samen zijn -  
 

Lucas: (Parlando op het  refrein) 
Ik werk. Ik werk hard. Van negen tot vijf en langer. Ik heb gewoon een interessante 
baan. Hindert niet. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Maar nu krijg ik 
ook nog een promotie en blijft er helemaal weinig tijd over.  
 

Stilte 

 

En dus sta ik sta er weer alleen voor. Mijn nieuwe vriendje zou het niet begrijpen. Hij wil 
een ‘echte relatie’. Net als de meesten en dat wil ik niet. Kan ik niet. En dus heb ik het 
uitgemaakt. Met een appje. Ik bedoel, zo’n gesprek over jezelf en waarom en zo is toch 
ook veel te ingewikkeld? Wat kan ik zeggen als ik het zelf ook niet precies weet? Op 
Grindr hoef je tenminste niks uit te leggen.  
 
 

Lied 11: Keuzelied 

Sluitingstijd blues (I wanna dance with somebody) Nederlandse tekst - Anno Pander 

 
Tik-tak - ‘t is sluitingstijd 
en ik sta nog steeds alleen  
Laatste ronde - Ik heb respijt  
Haastig kijk ik om me heen  
Ik wil een man voor de nacht  
nu de stilte van de straat me wacht  
De kou verdoven  
Het blauw van mijn hart (2x)  
 
Oh, ik wil de hemel bewegen,  
wil dansen op het lied - van de regen  
Wow, kom op, wat houdt me nog tegen?  
Wil toch liefde beleven?  
 
De tijd tikt door - en ik ben te laat  
Mokkend (loop ik) over straat (a-ha)  
‘k Wil ook geen vrijer - geen surrogaat  
van de roes op zakformaat  
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Ik wil een man, die van me houdt  
Samen met mij leeft ook al word ik oud  
De kou verdrijven  
Het blauw van mijn hart (2x)  
 
Oh, ik wil je hemel bewegen,  
wil trillen als het riet - in jouw regen  
Wow, kom op, wat houdt je nog tegen?  
Ik wil de liefde beleven!  
Vraag me niet hoe - Kom naar me toe  
Omarm en verwarm me  
Vraag me niet hoe –  
Kom naar me toe en sluit me in je hart  
 
Oh - Ik wil een man, die van me houdt  
Samen met mij leeft ook al word ik oud  
De kou verdrijven  
Het blauw van mijn hart  
Oh, ik wil je hemel bewegen,  
wil zingen als het riet - in jouw regen  
Wow, kom op, wat houdt ons nog tegen?  
Ik wil jouw liefde beleven (2x)  
 
Dans je niet met mij? Vrij je niet met mij? Hou je niet van mij?  
Dans je niet met mij? Vrij je niet met mij?  
A-ha, wil jouw liefde beleven  
 
Oh, ik wil je hemel bewegen,  
wil dansen op het lied van jouw regen  
Wow, kom op, wat houdt ons nog tegen?  
Ik wil je nu in mijn leven  
 
 

Blokje 10: 
Verteller 8:  Op een dag maakten Adriaan en Andrew iets schokkends mee.’  
 
Adriaan:  We brachten Dennis en Sterre naar hun moeders. Daarna dronken we 

een biertje in De Prik. Het was een mooie zomeravond. We slenterden 
onze straat in. Daar zat een van meer dan twintig mensen te barbecueën. 
Opeens begint die hele groep te schelden.  

 
(Groep scandeert, steeds heftiger en luider tot einde van deze scène, daar 
stampgeluiden of andere geluiden bij, wordt steeds dreigender):  

Homo’s! Homo’s! Homo’s! Dan anderen daardoorheen: Vuile flikkers! 
Smerige kontneukers!  
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Adriaan:  Gewoon witte Nederlanders hé. Onze eigen buren waren erbij! Die grepen 
niet in.  

 
Andrew:  Ze zeiden er niks van!  
 
Adriaan:  Erger nog: ze zaten er schaapachtig bij te lachen.  
 
Andrew:  It was very frightning. Heel beangstigend, bedreigend. Zo agressief. We 

dachten echt: straks vliegen ze ons aan!'  
 
Adriaan:  Gelukkig waren de kinderen er niet bij. Dat was helemaal verschrikkelijk 

geweest.  
 
Andrew:  Wat moet je zeggen? Wat moet je doen?  
 
Adriaan:  Met bonkend hart liepen we langs die schreeuwende meute. Eenmaal in 

onze woonkamer, hoorden we ze buiten nog joelen........ Radeloos waren 
we. We voelden ons onveilig in ons eigen huis! Wat moesten we doen! 
Hoe moesten we verder met onze buren omgaan?  

 
Lied 12: 
Hele koor in halve cirkel om Adriaan en Andrew, zingt: Kom dan bij mij  
 
als het zwaar wordt om je hart  
als de tranen bijna stromen  
als de wanhoop aan je trekt  
met een brok in je keel en een knoop in je maag  
 
als het zwaar wordt om je hart  
en je weet niet wat het is  
dan moet je komen  
 
als de herfst je overvalt  
als de zomer is verdwenen  
als de angst je overmant  
met een brok in je keel 
en een knoop in je maag 
 als de herfst je overvalt  
en je weet niet wat je moet  
dan moet je komen  
 
ik geef je een glas wijn  
en een zakdoek om te snuiten  
ik draai een mooie plaat  
en de kachel gaat op tien  
ik leg je op de bank  
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onder een warme deken  
de gordijnen zal ik sluiten  
en binnen maak ik licht  
en we gaan nog niet naar buiten  
en we drinken en we wachten  
en we wachten en we drinken  
en we drinken en we wachten  
tot het voorbij is  
 
als het koud is in je ziel  
Als je wereld in elkaar stort 
Als je bang bent voor de nacht  
met een brok in je keel  
en een knoop in je maag  
als het koud is in je ziel  
en je weet niet wat te doen  
kom dan bij mij  
 
 

Lied 13/blokje 11  op basis van repetities gesproken teksten eventueel inkorten 

De coupletten worden steeds door de helft van het koor plus Adriaan of Lucas 
gezongen. Op de melodie “At the End of the Day”, Nederlandse tekst: Anno Pander. 
 
 
Verteller 9: We pikken het niet meer!  
 
Verteller 10: We gaan niet zielig wegkruipen in een hoekje. 
 
Verteller 11: Ik wil geen slachtoffer zijn.  
 
Verteller 9: Het is tijd voor actie! 
 
Vertellers 9, 10, 11 plus Lucas, plus toenemend aantal koorleden: Actie! Actie! 
Actie! We pikken het niet meer! Actie! Actie! 
 
Adriaan:  Ja maar… maar actie? Hoe bedoel je? Dan trek je toch alleen maar 

negatieve aandacht mee? 
 
Koor (1/2) Lucas: 
Wil je echt in een slaapkamerkast blijven leven ? 

Als een mot, die zijn vlinder uit bangheid bedroog ? 

Recht je schouders, kop omhoog ! 
Strek je vleugels toch uit om te zweven 

in het zicht van iedereen: de regenboog ! 
Je hebt zoveel te geven ... 
 



 

 
25 

 

Verteller 12: Overdrijf niet zo. Niet alles is kwaad bedoeld. Mijn vriend en ik stonden op 
een zondagmorgen twee vrienden uit te zwaaien die bij ons logeerden. 
Twee voetballende jongens riepen: Homo's! Wij keken elkaar aan, zagen 
dat we op pantoffels met tijgerkoppen, in shorts en Mickey Mouse T-shirts 
op straat stonden en begonnen te lachen. De voetballers lachten ook, één 
van hen stak zijn hand op en ze gingen verder met voetballen.  

 
Verteller 11: Enig verhaal! Maar daarmee moeten we de problemen niet weg 

relativeren. Dit is een serieuze kwestie. Veel homo’s en lesbo’s durven 
niet zichzelf te zijn!  

 
Verteller 10: Durven niet hand in hand over straat. Durven elkaar op straat niet te  

zoenen. Elk jaar zijn er bijna 1000 aangiften bij de politie van homo-
discriminatie!  

 
Lucas:  Dus, wat zei ik nou: actie! 
 
 
Koor (1/2) Adriaan: 
Moet je echt in de schijnwerper staan om te leven ? 

Als een vallende ster, die in sprookjes gelooft ? 

Wees reëel, gebruik je hoofd ! 
Barricades zijn zo overdreven 

Niet meer nodig deze tijd - Dat is beloofd ! 
Ons zijn rechten gegeven … 

 
Lucas: Wat een slappe hap, Adriaan. Doet me denken aan een heel oud liedje: 

Sorry dat ik besta! We moeten strijdbaar zijn! 
 

Verteller 9: Dolly Bellefleur – tot publiek: hebben wij vaak samen mee gezongen! -  
Dolly kreeg extra beveiliging in de bibliotheek van Nijmegen 
omdat een rechtse club - “Identitair Verzet” - niet wilde dat zij als 
dragqueen voorlas aan kinderen!  
 

Verteller 10: Een paar weken geleden stond ik met mijn fiets voor een rood stoplicht te 
wachten, maar ik stond verkeerd voorgesorteerd. Naast mij stond een 
man met een kind voorop de fiets. Ik vroeg hem of ik er even langs mocht. 
Waarop die zei: Ik ga niet opzij voor een flikker (verontwaardigde geluiden 
uit koor).  

 
Koor (1/2) Adriaan: 
Hou toch op met dat eindeloos labeltje kleven ! 
Ben geen relnicht meer flirtend tot laat in de kroeg 

Is gewoon niet gek genoeg ? 

‘t Is toch leven en ons laten leven ? 

Heb je nog niet binnen bereik - waar je om vroeg ? 
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Wetten zijn toch herschreven ? 

 
Verteller 12: Nergens is het beter dan in Nederland! We kunnen trouwen, kinderen  

krijgen, elke omroep heeft een paar homo's en in reclames zijn homo's 
inmiddels heel gewoon. Er zijn zelfs roze kerkdiensten! Italianen die hier 
tijdens de Gay Pride waren, konden hun ogen niet geloven toen ze 
regenboogvlaggen in de kerken zagen! Tijdens de Pride kun je in 
snackbars roze mayonaise op je friet krijgen!  

 
Verteller 9: Precies, er is veel bereikt en er is veel dat we niet mogen verliezen.  

Zolang zelfs jonge vaders niet opzij willen gaan voor een flikker, is er nog 
een lange weg te gaan. Wij moeten acceptatie opeisen van alle uitingen 
van seksuele voorkeuren en samenlevingsvormen: homo, lesbisch, 
transgender en meer-ouderschap!' (Instemmende geluiden van het 
koor, iemand roept ook: Wij moeten onszelf kunnen zijn!).  

 
Koor (1/2) Lucas: 
Zonder hart is de wet maar een nutteloos streven, 
dat vervaagt op de muur als een letter van krijt 
Denk aan Stonewall, aan de strijd 

voor de mensen die nog moeten leven 

met de angst voor wie ze zijn - Identiteit 
is een kostbaar gegeven ... 
 
Lucas:  Wij zijn dol op Marokkaanse jongens, maar zij niet altijd op ons!  
 
Verteller 9: Migranten krijgen vaak de schuld. Maar in de helft van de `   
  discriminatiesituaties gaat het om witte Nederlanders,  

Zoals die buren van Adriaan.  
 
Adriaan:  Ja nou ja. Er gaat ook veel goed. Als homo kun je zelfs het songfestival 

winnen!  
 
Verteller 12: Onze Duncan is bi.  
 
Verteller 10: Wordt wakker man! Homo’s en lesbo’s worden uitgescholden, bespuugd  

en in elkaar geslagen als ze zich niet inhouden! Op scholen durven 
homo’s nog steeds niet uit de kast te komen! Zulke jongens en meisjes 
plegen zelfmoord!  

 
Secretaris:  Hier moet ik toch echt even tussenbeide komen. Laten we even naar de 

cijfers kijken. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau! Daaruit 
blijkt:  
1. Nederlanders denken steeds positiever over homo- en biseksualiteit. 
Dat steeg van 53% in 2006 naar 74% in 2017. Slechts 6% denkt daar 
negatief over!  
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Verteller 9: Dat is 6% te veel!  
 
Secretaris:  Luister nou even!  

2. In Zwitserland schaamt 25% van de bevolking zich voor een 
homoseksueel familielid. In Frankrijk is dat 10%. In Nederland schaamt 
slechts 2% van de bevolking...  

 
Verteller 10: (valt verteller 3 in de rede): Nog altijd 2% te veel!  
 
Secretaris: (negeert verteller 10): ...zich voor een homoseksueel familielid! Deze 

hele zaal is trots op jullie. (Lokt reactie publiek uit:) Waar of niet, lieve 
mensen?  

 
Lucas: Logisch: dit is een zaal vol familie, vrienden en collega’s! 
 
Adriaan:  Ze zitten er dus wel! 
 
Secretaris: Wat zijn wij blij dat juist dìe twee procent niet in de zaal zit! 
 
Verteller 10: Zolang bushokjes met posters met zoenende mannen worden beklad,  

moeten wij doorgaan met onze strijd!  
 
Koor (1/2) Lucas: 
Wil je echt in een slaapkamerkast blijven leven ? 

Als een mot, die zijn vlinder uit bangheid bedroog ? 

Recht je schouders, kop omhoog ! 
Strek je vleugels toch uit om te zweven 

in het zicht van iedereen: de regenboog ! 
Je hebt zoveel te geven ... 
 

Koor (1/2) Adriaan: 
Moet je echt in de schijnwerper staan om te leven ? 

Als een vallende ster, die in sprookjes gelooft ? 

Wees reëel, gebruik je hoofd ! 
Barricades zijn zo overdreven 

Niet meer nodig deze tijd - Dat is beloofd ! 
Ons zijn rechten gegeven … 

 

Zijn we echt aanbeland in de veilige haven ? 

Is dit koor nu waar, wat en wie wij willen zijn ? 

Is het strand of de woestijn ? 

Kan de strijdbijl hier worden begraven ? 

Of is vrijheid schone schijn ?  

Een oase om ons aan te laven 

als komma in onze strijd  
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een cadeau van de tijd ! 
 

Lucas:  Hoe kun je zo gelaten zijn na wat jou – ik bedoel jullie!!! – in je eigenbuurt 
is overkomen! Wij worden gestigmatiseerd als homo's. We moeten ons 
zichtbaar maken. Trots uitstralen. Wij zijn onderdeel van de Gay 
Community, evenals homoseksuele vluchtelingen en hiv-positieven en 
roze ouderen. Ze moeten aan ons wennen. We moeten veel meer hand in 
hand lopen en elkaar zoenen op straat. Laten zien dat we er zijn. Onze 
ruimte opeisen. Onze vrijheid claimen! (Instemmende geluiden vanaf 
'Wij zijn een minderheid' en applaus na 'roze ouderen').  

 
Adriaan  (verslagen, op voorgrond): Die strijd wil ik helemaal niet. Ik heb heel 

veel moeite met die identiteitskwestie. Ik ben Adriaan. Ik ben leraar. Ik ben 
vader van Dennis en Sterre. Ik ben zoon. Zwemmer. Liefhebber van 
klassieke muziek. Ik ben niet alleen maar homo en zo wil ik me ook niet 
profileren. Ik ben veel meer!'  

 
 
Koor in halve cirkel achter Adriaan  
 

Lied 14: ‘Jouw eigen kleuren’ (True colors, Nederlandse tekst: Kees)  

 
Je kijkt verslagen  
Wil je nog wonen in je eigen buurt  
Met je dochter en zoontje  
Voor de toekomst van je kind’ren  
Wil je dat het veilig is  
Maar je voelt je bespot  
Bedreigd - het is daar mis  
 
Maar ik zie je stralen telkens weer  
Trotse verhalen  
Over Dennis en Sterre  
Kom op Adriaan en kijk omhoog  
Jouw eigen kleuren  
voorkeuren  
zijn prachtig  
als een regenboog  
 
Jij wilt jezelf zijn  
’t zelfde respect dat jij ook and’ren geeft  
Een groet en een glimlach  
In de buurt waar je leeft  
Wil je geen vernedering  
En al helemaal geen  
schaamteloze belediging  
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En ik zie je stralen  
telkens weer  
Trotse verhalen  
Over Dennis en Sterre  
Kom op Adriaan en kijk omhoog  
Jouw eigen kleuren  
Voorkeuren 
zijn prachtig  
als een regenboog  
 
Als bekrompenheid jou gek  
en je moet verned’ring doorstaan  
Je bent niet alleen  
Met Andrew kun je het aan  
 
En ik zie je echt stralen  
telkens weer  
Trotse verhalen  
Over Dennis en Sterre  
Kom op Adriaan en kijk omhoog  
Jouw eigen kleuren  
voorkeuren  
zijn prachtig 
als een regenboog  
 
Koor af, Adriaan blijft alleen achter. 
 

Blokje 12: 
Adriaan: Dat zijn mooie, bemoedigende woorden, maar wat heb ik eraan? Intussen ben in 

ik bekaf. Ik heb de hele nacht niet geslapen. (gaapt). Ik lag maar te piekeren. We 
moeten strijdbaar zijn. Dat is waar. Wat dat betreft  ben ik best jaloers op Lucas. 
(gaat zitten op een stoel). Waarom durf ik niet wat Lucas durft?! Voor jezelf 
opkomen, dat zou ik meer moeten doen. Dat zelfbewuste (gaapt). Wat dat 
betreft kan ik nog wel wat van Lucas leren…. (valt in slaap, zittend op die 
stoel).  

 

Vijf koorleden komen op als de Village People in een droom van Adriaan: 

Toelichting Village People: ‘De groepsleden waren gekleed als respectievelijk 
bouwvakker V1, soldaat (matroos in In The Navy), indiaan, politieman, motorrijder en 
cowboy. Hierdoor kreeg de groep bij wijze van camp een zekere plaats in de 
homoseksuele subcultuur.’ 
Komen YMCA refrein zingend op, bewegen vervolgens vertraagde, zweverige 
variant van deze melodie in een trage, droomsferische dans rond de slapende 
Adriaan. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Camp_(cultuuruiting)
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Bouwvakker: Ach kijk nou toch. Wat schattig. Wij mogen vannacht rondspoken in 
zijn gepijnigde hoofdje.   

 
Motorrijder:  Wat opwindend! Wordt het een natte droom? 
 
Indiaan:  Oh nee. Op zijn leeftijd !!!! En voor we in een MeToo discussie 

terecht komen: Adriaan heeft nu een nachtmerrie, waarin ik hem 
met mijn veren in een totale ontspanning transformeer, zodat hij 
lekker kan gaan dromen. 

 
Cowboy: Succes! Zal nog wel even duren. De confrontatie met zijn buren, de 

discussies in het koor en de botsingen met Lucas hebben zijn 
hoofd op hol gebracht. 

 
Soldaat: Hm en moeten wij nu in zijn droom een soort helende tegenkracht 

spelen? Idioot. Welke halve gare schrijver heeft dat nou weer 
bedacht? 

 
Indiaan: In het vacuüm tussen waken en slapen tollen Adriaans  gedachten 

door zijn hoofd en buitelen de beelden over elkaar heen. Hij ziet nu 
Lucas in Club Church met alleen een strak rood short aan… 
dansen…. en hem uitdagen.  

 
Motorrijder: Kijk, Adriaan neemt de uitdaging aan. Verrek. Hij dirigeert zelfs het 

hele koor vanaf de balustrade - met alle zangers in hun meest wilde 
outfits. De een in een schooluniformpje, de ander in gummi en leer. 
Eentje draagt zelfs alleen maar een politiepet! 

 
Bouwvakker: Niet overdrijven, ventje. Er zijn ook koorleden met gewone kleren 

die ze ook tijdens repetities dragen. 
 
Cowboy: Hm, geef mij dat dirigentje maar in zijn Napoleon kostuumpje en die 

ondeugend stralende oogjes. Wat een snoepje! 
 
Indiaan: Pas op! Langzaam veranderen de 50 koorleden in ons vijven! Een 

indiaan… 
 
Bouwvakker: een bouwvakker 
 
Soldaat:  een soldaat 
 
Cowboy:  een cowboy 
 
Motorrijder:  en natuurlijk ook een motorrijder in vol ornaat! 
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Cowboy: Gatver. Adriaan maakt grote fouten! Hij plakt gezichten van 
koorleden op onze lijven! 

 
Motorrijder:  Help! Mijn gezicht verandert in dat van Hansruedi. 
 
Indiaan:   Ruilen? Want ik word Etan! 
 
Cowboy:  Niks ruilen: Ik word de dirigent!!!!!!!!!!!!!! 
 
Bouwvakker: De lieverd. Adriaan bedoel ik. Hij weet niet meer wat echt is en wat 

een droom.   
 
Indiaan: Ja, maar dankzij die totale ontspanning voor mijn veren komt hij tot 

diepe inzichten. Laat dat maar aan mij over.  
 
Cowboy: Laat me raden? (Ironisch;) Hij denkt nu zeker: wat dondert het 

eigenlijk? Als we samen sterk staan kun je toch zijn wie je bent of 
wie je wilt zijn! Toch? Echt, heel wijs. Mag ik een teiltje?  

 
Motorrijder: Hij wordt zo wakker. We moeten er vandoor. Welke kant gaan we 

op? 
 
Soldaat:  Wat wordt jouw koers, wat is mijn koers. Mijn advies?  
 
Motorrijder:  Koers houden! En vergeet je knipperlichtje niet om richting aan te  

geven.  
 

Lied 15: 
Mijn Kracht – (I dreamed a dream) Arie Kriebel  

 
Ik lig in bed, draai op mijn zij  
En denk terug aan mijn verleden  
Het maakt me triest, het maakt me blij:  
Die tijd, waarin ik heb gestreden  
 
Ik was nog jong en wist van niets  
Ik voelde me soms zo gevangen  
Waarheen? Waarom? Ik zocht naar ‘iets’  
Waar moest ik heen met mijn verlangen?  
 
Naar een club, laat in de nacht (Een club laat in de nacht)  
Vol met sterke, sexy mannen ‘ 
t Was een schok en onverwacht  
voelde ik mijn eigen kracht.  
 
Hij droeg een mooie, rode short  
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Hij gaf die nacht een eeuwig leven  
Toch bleek de nacht voor mij te kort; 
Toen hij vertrok, bleef ik alleen.  
 
Al doet zijn droombeeld nog steeds pijn  
Een sloeg het afscheid diepe wonden  
Het leven krijgt me niet meer klein 
Ik heb mezelf door hem gevonden.  
 
De droom mezelf te kunnen zijn  
gaf kracht om vrij te durven leven  
De liefde komt of gaat voorbij  
Die droom, die leeft en hoort bij mij  
 
 

Blokje 13:  
 
Adriaan: (Wordt wakker) Koers! Koers! Wat een gek woord eigenlijk. Koers … 
 
Secretaris: Adriaan stelde de volgende vergadering voor, dat er een koerscommissie 

kwam. Die commissie moest een discussie voorbereiden over  
Punt 1. de naam en 
Punt 2. de doelstellingen van Manoeuvre  

 Omdat Adriaan en Lucas in deze discussie de meest uitgesproken 
meningen hebben, stelde het bestuur voor, dat zij in die commissie 
gingen. Om u niet te vermoeien en een lang verhaal kort te houden: 
natuurlijk slaagde de Koerscommissie erin om tijdens de 
Wintervergadering met een goed discussiestuk te komen. 

 
ADRIAAN : En besloot het koor, dat Manoeuvre zich voortaan zou presenteren 
als trots onderdeel van de Amsterdamse, de nationale en zelfs de internationale Gay 
Community.  

 
Lucas: Niet alleen tijdens eigen concerten, maar ook op festivals, bij 

demonstraties en herdenkingen  en ja Adriaan, ook als opkikkertje in voor 
roze ouderen in zorgcentra. 

 
Secretaris:  Die het ook niet altijd makkelijk hebben! Als laatste punt besloot het koor 

unaniem dat het koor een nieuwe naam kreeg. 
Koor komt op, presentator komt op, presentator:)  
 

Dames en Heren, wij zijn trots en blij voor jullie te mogen 
zingen. Hier is: Gay Men's Chorus Manoeuvre 
Amsterdam!!!!!  
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Lied 16  

Mama’s goede raad (Born this way - Lady Gaga) Nederlandse tekst: Anno 

 

Mama’s goede raad (Born this way - Lady Gaga) 

 
Wat maakt het uit, dat je met hoofdletters van hem houdt: H.E.M. 
Dus omhoog die kont, want zo ben je gebouwd, schatje 
‘k Was nog klein, maar toen zei mama al: 
‘Iedereen een superster’ 
en vrolijk strooide ze dan her en der 
een paar glitters in mijn haar 
‘Er is niks mis met houden van jezelf 
weet je, God heeft jou perfect gemaakt. 
Dus kin omhoog al ben je poedelnaakt 
Luister nou maar naar je ma!’ 
‘Op jouw manier ben je mooi 
God scheept niet af met een fooi 
Ga, volg je route, schatje 
‘t is je DheNA’ 
 
‘Verstop jezelf niet in spijt 
Je raakt de weg nog eens kwijt 
Ga, volg je route, schatje 
‘t Is je DheNA’ (DNA) 
Loop geen ander achterna 
Schatje, volg je DNA 
Schatje, volg je DNA 
Loop je pad met 10 PK 
Schatje, volg je DNA 
Route, schatje, ‘t is je DheNA 
Geen modepop, maar een titaan 
Geen kippekop, maar trotse haan 
Geen flauwe mop, maar echt bestaan: 
Een D., een N., een A.! 
 
Pas goed op jezelf. Hou van elkaar 
Kind, wees blij met wie je bent 
en heb toch schijt aan die onzekerheid 
Geniet liever van elk mooi moment’ 
‘Een sexy minnaar is geen vergrijp 
Heb lief en trap nooit op de rem, (Hey, hey, hey) 
maar ga je goddelijke gang met hem 
Reis samen naar het paradijs’ 
Op mijn manier ben ik mooi 
God scheept niet af met een fooi 
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Ik volg m’n route, schatje 
‘t Is m’n DheNA 
Verstop mezelf niet in spijt 
Ik raak de weg niet meer kwijt 
Ik volg m’n route, schatje 
‘t Is m’n DheNA (DNA) 
 
Loop geen ander achterna 
Schatje, ‘t is m’n DNA 
Schatje, ‘t is m’n DNA 
Loop m’n pad met 10 PK 
Schatje, ‘t Is m’n DNA 
Route, schatje, ‘t is m’n DheNA 
 
Man, wees een vent en zeur niet zo 
Het leven is een groot cadeau 
voor zwart, wit, geel en lekker rood, 
voor topatleet en hinkepoot 
Al bijt je meestal in het zand 
of ben je totaal afgebrand, 
wees blij en pluk een nieuwe dag: 
je leeft, wat een geluk! 
Al ben je pot of getrouwd (i.p.v. Al ben je gay of getrouwd) 
of als een nicht uitgejouwd (i.p.v. een leuke pot of verbouwd) 
volg trots je route, schatje 
geef je leven ruim baan! 
Al ben je zwart, geel of rood, 
atleet of een hinkepoot 
volg trots je route, trek je 
stoute schoenen maar aan! 
Op mijn manier ben ik mooi 
God scheept niet af met een fooi 
Ik volg m’n route, schatje 
‘t Is m’n DheNA 
Verstop mezelf niet in spijt 
Ik raak de weg niet meer kwijt 
Ik volg m’n route, schatje 
‘t Is m’n DheNA (DNA) 
Loop geen ander achterna 
Schatje, ‘t is m’n DNA 
Schatje, ‘t is m’n DNA 
Loop m’n pad met 10 PK 
Schatje, ‘t Is m’n DNA 
Route, schatje, ‘t is m’n DheNA 
‘t Is je DNA, hey! 
‘t Is je DNA, hey! 
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Volg je route, trek je 
stoute schoenen maar aan! 
‘t Is m’n DNA, hey! 
‘t Is m’n DNA, hey! 
Volg m’n route, schatje 
‘t Is m’n DNA, hey! 
 
 
 
 
 
 

Rollen: 
 

• Adriaan 

• Lucas 

• Andrew 

• De secretaris (Secretaris) en 12 andere vertellers 

• 5 Village People 

• Spreker in “Samen zijn” 
Is in totaal 22 rollen/sprekers 
 
Plus: 

• Solozangers in Samen zijn en andere liedjes 
 
 
 


