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VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: WWW.DATE-EENROTZAKJE.NL gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters, advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam van
de oorspronkelijke auteur: LIEKE FABER te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2009 Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
Postbus 363
1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 5 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Alexandra - Een puber van rijke, gegoede ouders, heeft een afspraakje
met een rotzakje
Sonja - Een ‘toevallige’ voorbijganger, haar moeder is alcoholist
Britt - Een verlegen, rustig meisje dat een afspraakje heeft met een
rotzakje om daar iets van te leren.
Boris - Een fotograaf die een fotoreportage maakt van de dating plaats.

Kevin - Een rotzakje, klein van postuur.

DECOR:
Lege ruimte met alleen zwarte blokken en een groot staand bord met
“date-een-rotzakje.nl” in de uitvoering van een straatnaambord.
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Alexandra komt op met een fles bier. Kijkt onwennig om zich heen
en gaat zitten. Britt komt op met een klein flesje sterke drank. Geeft
Alexandra een knikje en gaat zitten. Ze wachten. Sonja komt
langslopen.
Sonja: (kijkt ze brutaal aan) Wat doen jullie hier? Zo midden in het
niks.
Britt: Wij wachten.
Sonja: Op wat.
Alexandra: Op een rotzakje.
Sonja: Een rugzakje?
Britt: Een Rótzakje! (wijst op het bord)
Alexandra: (met irritatie) Ja.
Sonja: O. (stilte) (kijkt naar het flesje van Britt) Sterk spul zeker?
Britt: (schouder ophalend) Geen idee. Ik moest het meenemen.
Alexandra: Heb jij niks bij je?
Sonja: (snauwerig) Waarom zou ik iets bij me hebben?
Britt: Anders weten ze toch niet dat ze hier met jóu hebben
afgesproken.
Sonja: (ongeduldig) Ik heb met niemand afgesproken.
Alexandra: Wat doe je hier dan.
Sonja: Nou gewoon ik……(twijfelt) Ik kwam toevallig langs en toen
zag ik jullie hier staan. En ik dacht misschien is hier wat te beleven.
Ik verveel me.
Alexandra: Ja ik ken het.
Boris: (komt op met fototoestel) Zo hier is het dus. (kijkt rond) Mooi.
Mooi. Precies wat ik me had voorgesteld. Geweldig. Ik zou zeggen
als jullie gewoon zo blijven staan en zitten waar jullie nu zijn. Dan
neem ik de achtergrond zo precies….. (maakt foto) Ja. Die is mooi.
Blijf staan. Doe ik er nog eentje. Zo- Ja- mooi. En dan..
Alexandra: (uit de hoogte) Pardon. Kunt u zich misschien eerst even
voorstellen. Misschien even zeggen waarom u onze perfecte
lichamen op de foto zet?
Boris: Ach ja natuurlijk. Sorry. Ik ben Boris. Boris Blits. Ik maak een
fotoreportage van mensen die www.date-een-rotzakje.nl
bezoeken. In het echt bedoel ik, niet virtueel.
Sonja: (gespeelde verbaasdheid) Date een rotzakje?
Boris: Ja toch? Of ben ik dan verkeerd.
Britt: (paniekerig) Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet dat heel
Nederland ziet dat ik hier…… O nee. Dat wil ik niet.
Alexandra: (theatraal) Nee ik ook niet. Mijn ouders moeten denken
dat ik mijn vriendje gewoon ergens heb ontmoet. Ze mogen niet
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weten dat ik hem van internet heb afgeplukt! Jeetje. (tuttig)
Wegwezen jij!
Sonja: (snel tegen Boris) Nou mij mag je wel fotograferen hoor.
Misschien word ik nog wel ontdekt als fotomodel.
Alexandra: (met afgrijzen) Jij! Denk je dat?
Boris: Waarom niet. In ieder mens schuilt een model. Ik wil ze graag
ontdekken.
Alexandra: Nou in dat geval (geeft fles bier aan Sonja) ….Hier hou
eens even vast. (gaat voor Boris staan, met haar rug naar Britt toe)
Ontdek mij maar. Zeg me wat ik moet doen en ik doe het voor je!
Boris: (zet Alexandra opzij) En jij. (tegen Britt) Wil jij niet ontdekt
worden?
Britt: (verbaasd) Ik? Aan mij valt er weinig te ontdekken.
Alexandra: (weer tussen Britt en Boris in) Zo is dat. Neem mij.
(neemt een verleidelijke houding aan) Hier ben ik! Ontdek me!
Sonja: Wat doe jij achterlijk! Jij denkt zeker dat je de mooiste bent op
de wereld.
Alexandra: (naar Sonja toe) In ieder geval mooier dan jij bent.
Sonja: Ik ben tenminste geen trut zoals jij. (Boris maakt ondertussen
foto’s van de ruzie. Kevin komt kauwgom knauwend op van rechts
met een fles bier)
Alexandra: (komt op Sonja af en wil haar slaan, Dan ziet ze Kevin)
O. Hallo. (Kevin blijft staan aan de zijkant, Alexandra haar hand die
net een klap wilde uitdelen maakt er in dezelfde beweging een
zwaaien van) Goh. Nou snap ik waarom het Date-een-rotzakJE
heet. Jij bent écht klein!
Kevin: (loopt naar Sonja die nog steeds de fles bier van Alexandra
in haar handen heeft.) Hey, ik ben Kevin.
Sonja: (gevleid) Hoi.
Alexandra: (pakt fles van Sonja af) Ja ík ben Alexandra. Je hebt met
mij afgesproken. Ik ben je date. Dit is mijn fles.
Kevin: Goh. (kijkt naar Sonja) Jammer
Sonja: Je kunt toch ook met mij uitgaan. Al heb ik geen fles.
Alexandra: (duwt Sonja opzij) Hij komt voor mij. Hè Kevin. Ja toch.
Je hebt mij toch gemaild dat me wel zag zitten.
Sonja: (hatelijk) Ja maar toen had ie je nog niet gezien.
Alexandra: Hoe durf je!
Sonja: Ik durf alles!
Alexandra: Phoe! Weet je wel wie mijn vader is? (geeft visitekaartje
aan Sonja) Mijn vader is een man met invloed! Als ik dit tegen m’n
vader vertel dan zorgt ie dat jouw vader ontslagen wordt. Waar ie
ook werkt.
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Sonja: (klein) Mijn vader werkt niet.
Alexandra: (arrogant) En hij zal vanaf nu ook nooit meer ergens aan
een baan komen.
Sonja: (met stemverheffing) Nee natuurlijk niet! Mijn vader is dood!!
Alexandra: (bits) Eigen schuld kattebult!
Kevin: En ik dacht dat ik een rotzak was.
Britt: (tegen Kevin) Ben je maar alleen?
Kevin: Ja, Ja de sterke drank is ziek. Van de sterke drank. Hij heeft
écht een kater.
Sonja: (niet begrijpend) Hoe kan sterke drank nou ziek worden?
Alexandra: (hatelijk) Als je er geen verstand van hebt kun je je er
beter maar niet mee bemoeien.
Boris: (onnozel) Nou, eerlijk gezegd snap ik het ook niet.
Kevin: Dat is het rotzakje dat met het meisje met de sterke drank
heeft afgesproken.
Britt: Met mij dus. Ik stelde nog voor om een roos op te spelden.
Maar ja een roos. Dat is zo soft. Vandaar dit. (fles omhoog) (tegen
Kevin) Dus mijn date gaat niet door?
Boris: (maakt foto’s van Kevin) Dat was een héle mooie blik. Echt
perfect. Dat zou wel eens een winnende foto kunnen gaan worden.
Kevin: (ziet eigenlijk nu pas dat Boris foto’s maakt) Hé-hé-hé. Wat
moet dat daar. Een beetje foto’s maken terwijl je daar niet eens
toestemming voor hebt gevraagd. Ik weet niet of je het in de gaten
hebt maar dit is onze plaats. Onze hangplek. En daar heeft
helemaal niemand anders iets te maken. Wegwezen hier. (dreigt)
Boris: (beetje bang) Niks aan het handje. Ik maak alleen maar een
paar kleine fotootjes. Niks aan het handje. Echt niet.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

