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50 jarig huwelijksfeest Max en 
Gien, SCRIPT optreden 3 juli  
[acteur/nog te doen; onderstreept] 
[gesproken teksten; schuin] 
 
Farce Majeur Forum = de 5 kinderen; staan 
bij elkaar liefst beetje verhoogd, publiek moet 
makkelijk ervoor gegroepeerd kunnen 
staan/zitten,  
Thomas af en toe naar piano af bij 
refrein/couplet 
allen licht verkleed a la ‘kermisklanten’ bv 
hoedjes/sjaal/shabby colbert (Eric attributen) 
aangever Forum; Marc (type ted de Braak, 
opgeplakte snor); op oudjes/slechthorenden 
afstemmen; luid praten/vraag herhalen als 
nodig. 
 
aanhang en kleinkinderen zitten er vlak 
voor/naast,  na einde mop/begin van liedje; 
lachen en klappen, kermissfeer maken 
 

A.  intro + lied 
iemand kondigt Forum aan (zoeken; wie?); 
Beste mensen, graag uw aandacht  Ter ere van 
het feest van Max en Gien  feest hebben we een 
bekend forum gevraagd om aanwezig te zijn. u 
kent ze misschien nog wel van pakweg 30 jaar 
geleden, ze hebben hun hoeden afgestoft en zijn 
bereid gevonden hier te komen… hier is.. het … 
FARCE MAJEUR FORUM 
Marc; intro Dank u zeer, en geacht publiek, we 
heten onszelf vandaag ook van harte welkom op 
dit feest, en we zijn blij dat wij, het Farce 
Majeur Forum, deze heuglijke dag mogen 
meemaken…. etc…  Om uw geheugen op te 
frissen,beginnen we met een liedje, het kan zijn 
dat u het wel eens gehoord heef (ironisch)…etc, 
Thomas; kan-ie?? 
Thomas (zet in piano) JAAAAAAAAAA….. 
(alleen Forum zingt het) 

JAAAAAA  dat is uit hun huwelijk gegrepen 
ja dat is uit hun leven een greep 
ze hebben een halv’ eeuw geleden, 

 

--verwarring, onderbreking— 
ho stop! nee; zo was het niet; het was toch 
anders?; HET-IS-NU- een half’ eeuw 
geleden, 
nee, leidt alleen maar tot verwarring, dan 
maar geheel anders; 
 

JAAAAAAA dat is uit hun huwelijk gegrepen 
ja dat is uit hun leven een greep 
Veel hebben we er niet van begrepen, 
Daar zit ‘m nou net nou de kneep. 

 
B.  vraag medisch 

Marc; …aan elkaar praten;  geacht publiek, u 
heeft zeker wel een paar brandende vragen 
die u ons wil stellen. laten we gelijk beginnen 
met de eerste vragensteller; ja u daar, 
mevrouw met die…(medische zinspeling? ) 
Vraag 1 (Katrien); Geacht Farce Majeur 
Forum; ik heb gehoord dat Max eigenlijk 
medicijnen wilde studeren in plaats van 
economie, klopt dit? en wat weet u hiervan 
nog meer? 
Marc, ja, dat gerucht is bekend, lijkt me 
typisch een vraag voor degen onder ons met 
de meeste kwaaltjes (kijkt Isabel aan) .. ik 
bedoel die het meest verstand heeft van 
Isabel (+ Hans afwisselend); jaja.. het is hem 
niet gelukt om arts te worden, wel HERR 
DOKTOR, maar dat telt niet,  toch heeft hij  
zijn medische honger gestild, Hoe? Door 
stages te lopen in alle ziekenhuizen in heel de 
wereld: Hans; te beginnen bij Dekkerswald 
(opengesneden, opengeklapt en weer aan 
elkaar genaaid) Isabel  in Spanje,  Gredos en 
Madrid voor  leveronderzoek, Hans even 
nadenken;….in Peru plastische chirurgie, 
Benin longontsteking, ehhhh, gierende sirene 
door Moskou (st petersburg?) was het dat? 
Daar is hij allemaal voor geslaagd. Isabel; 
hoho het shunt-examen?  flink  gezakt; hij gaf 
de verkeerde aanwijzingen aan de 5 
chirurgen die aan hem priegelden.  Hans en 
voor anorisma deel is hij voorwaardelijk 
geslaagd.. Isabel al met al kunnen we stellen 
dat hij  “de best opgeleide patient ter wereld 
is” Hans; in dit geval geen arts zonder 
grenzen, maar patient zonder grenzen.  
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C. vragen oma over olifanten + opa 

Marc;.. en nu de tweede vraag, ja daar, u 
jongeman, bent  u DE  Max de Haan?  (of 
anders zinspelen naamgenoot) .  
Vraag 2 (Max junior); Geacht Farce Majeur 
Forum; waarom is oma eigenlijk zo gek op 
olifanten? 
Marc, Dit lijkt me typisch een vraag voor Eric, 
omdat eehh..(subtiel neusgebaar maken)…  
Eric; Kijk Max (plastisch brengen), olifanten 
hebben geen haar op hun hoofd, zijn dus mooi 
glad, olifanten hebben ook een heeele grote 
neus, en heeeele mooie grote wapperende oren 
(gebaren), ze hebben een heel goed geheugen en 
ze zijn heeeel geduldig. Ze grommen en toeteren 
wel heeeel hard maar ze zijn de meeste tijd 
gewone rustige dieren, en het  zijn echte 
gezelligheidsdieren, die in kuddes leven, ook erg  
familiebewust;  ze hebben veel tantes die op de 
kleintjes passen…en…  
 Marc, (kapt af) OK, dat lijkt me wel genoeg 
Eric, we hebben de ‘big picture’ we door geloof 
ik, Max, ik zie dat je broertje OOK een vraag 
heeft…. 
Vraag 3  (Lucas); Geacht Farce Majeur 
Forum; waarom is oma eigenlijk met opa 
getrouwd? 
Marc, ja, nu je toch bezig was, Eric, misschien 
kun je deze vraag ook meepikken?… 
Eric; kijk Lucas (plastisch brengen en bijna 
woordelijk herhalen) opa heeft geen haar op 
zijn hoofd, is dus mooi glad, opa heeft ook een 
heeele grote neus, en heeeele mooie grote 
wapperende oren (gebaren), hij heeft een 
ijzersterk geheugen en hij is heeeel geduldig. 
Hij hoest en gromt soms heeeel hard maar de 
meeste tijd is hij rustig, en hij is een 
gezelligheidsdier die het liefst in een grote 
kudde trompettert, en hij is heel familiebewust; 
in zijn kudde zijn er altijd veel tantes geweest 
die met de kleintjes optrokken, en… 
 

D. lange vraag contrasten 
Marc, (kapt af) genoeg Eric, wederom bedankt 
voor het verhelderend antwoord, is dit gebouw 
echogevoelig? ik dacht zo.. . (etc, misschien 
grap over hanen v., olifanten). Zo, tijd voor de 

volgende vraag, oh! kijk eens aan, WEER 
eentje uit de directe kring; 
Vraag 4 (Sandra): Geacht Farce Majeur 
Forum; Max en Gien zijn al heel lang samen,  
en toch zijn het hele verschillende mensen. 
Gien houdt van kleine deux chevauxtjes, Max 
van snelle BMW’s, Max houdt van 
speleologie, Gien is met geen stok een nauw 
gat in te porren, Gien houdt van groen, Max 
van dorre cactussen en woestijn, Gien houdt 
van koken, Max kan nog geen ei bakken, Max 
komt uit een zuidelijk katholiek nest, Gien uit 
een  vrijzinnige omgeving.  Gien houdt van 
huisdieren, Max ook wel, maar dan wel van 
dooie, … fossielen dus. Gewaardeerd Forum, 
mijn grote brandende vraag is; wat is hun 
geheim? hoe hebben ze, ondanks al deze 
contrasten, hun huwelijk 50 jaar lang kunnen 
laten standhouden? 
Marc, hmm, ingewikkelde vraag, lange vraag 
ook deze keer, ik weet zo gauw niet wie… 
(vragend naar rest, we kijken moeilijk, we 
proberen stuntelig uit te leggen, maar weten 
het eigenlijk niet.) 
 

E.  lied 1 
Marc, (verzint list) ik krijg net door van de 
organisatie dat we haast moeten maken,  u 
krijgt van ons nog een schriftelijk antwoord in 
drievoud, en er is ongetwijfeld nog wel een 
student die erop wil promoveren …en er een 
Nobel prijs voor krijgt. nu snel over naar een 
liedje. 
Marc, Eric, kanie???? 
Eric; maatje kan ie?? houdt paal/bord 
omhoog,  
Thomas; JAAAAAAAAAA….. 

Ach mensen hoort hun lied 
uit een huwelijk lang ontsproten 
een nette Haagse griet 
en hij op Brabantse poten 
twee provincies werden één 
daar kwam geen duivel tussen 
integratie is zo mooi 
begin maar snel met blussen 

JAAAAAAAAAA (aanhouden) 
 
Marc, allemaal!!!! 
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Eric; (houdt paal/bord nu van refrein omhoog), 
maatje , kan-ie???? 
 

(vervolg)……JAAAAAAA  
dat is uit hun huwelijk gegrepen 
ja dat is uit hun leven een greep 
Veel hebben we er niet van begrepen, 
Daar zit ‘m nou net nou de kneep. 

 
F.  vraag pelgrimstocht 

Marc; tijd voor de volgende vraag, ja u daar 
met die (zinspeling Ad)… 
Vraag 5 ( Ad de Haan): Geacht Farce Majeur 
Forum; wat vind ervan dat Max de Haan niet 
EEN keer op pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela is gelopen, maar ook nog eens een 
TWEEDE keer, nee, zelfs een DERDE keer is 
teruggekeerd naar Santiago? 
Marc; ja dat is op zijn minst gezegd verdacht, 
als u dat tenminste insinueert, deze vraag kan 
het best beantwoord worden door de zoon die 
het meest verstand heeft van dit soort spirituele 
praktijken, de zoon met een missie, zeg maar de 
missionaris van de familie; 
Hans (tekst afmaken) ja dat is zeker verdacht, 
daar steekt wat achter, kan niet anders. Max is 
ook in de jaren 60 naar het zwaar katholieke 
Spanje afgereisd, heeft zijn zonen op OPUS DEI 
zeilkampen gestuurd, Niet te vergeten, in Spanje 
heeft hij minstens 5 keer mogen invallen als 
bisschop. Al een paar weken voor de kerst, 
begin december, zo tussen 4 en 6 december 
geloof ik, heeft daarmee taxichauffeurs doen 
neerzijgen op de grond om zijn ring te kussen; 
Op verzoek van het Vaticaan heeft hij in Benin 
twee weken met Spaanse paters gewerkt aan het 
restaureren van de Kathedraal van Kandi. Wij 
vermoeden dus dat hij er naar toe werkt om 
heilig verklaard te worden, en snel. een turbo-
sint.   
 

G. vraag reizen 
Marc, de vaart zit er nu wel in, de volgende 
vraag; die mevrouw daar met die (iets met 
reizen parafraseren)  
 

Vraag 6 (Wies de Haan): Geacht Farce 
Majeur Forum; Max en Gien hebben zo’n 
beetje de halve wereld rondgereisd, het begon 
al in Spanje en ze wisten daarna ook niet 
meer van ophouden. Kunt u verklaren waar 
die reismanie vandaan komt? 
Marc; goede vraag, maar niet de juiste vraag 
vrees ik. Als kinderen hebben wij al de 
gevolgen moeten ondervinden van al dat 
gereis en dat heeft erin gehakt, kunnen we wel 
stellen. daar willen wij ook eindelijk eens iets 
over kwijt. hans wil jij de spits afbijten? 
(ieder eigen verhaaltje uitwerken, confessie 
achtig)  
Hans; hoe ver we ook weggingen, ze kwamen 
ons altijd weer achterna. 2 x Afrika, 2 x Peru, 
geen moment rust. 
Isabel; ik ben speciaal in Italie gaan wonen, 4 
hoog zonder lift, heeft niks geholpen… 
Eric, maakte niet uit op welke berg ik liep in 
de Pyreneen, of hoe snel ik liep; als ik even 
uitrustte zag ik pa weer voorbij komen, 
langzaam maar gestaag, net een tank die 
achter je aan denderde en waar je niet vanaf 
kwam. Ik heb hem ook eens in een zijstraat in 
Bangkok gesignaleerd. 
Thomas; 2 jaar geleden nog zat ik op het 
strand van Sitges, raad eens wie er ook was, 
ja dus. daarna zaten ze ineens aan mijn 
tafeltje al mijn garnalen aan het opeten.  
Marc; Niet sentimenteel worden jongens. wat 
wij deden, Pien en ik, daar hebben zij 
tenminste niet van terug gehad; wij zijn als 
enigen HEN achterna gereisd, van Vlissingen 
naar Geldrop. weten ze ook eens hoe dat 
voelt.  
 

H. vraag drankcontrole 
Marc; zo, dat loopt gesmeerd, over smeren 
gesproken, u daar (zinspeling drank? u daar 
die wat heen en weer dient, met al die glazen 
bieren op tafel?), ja  u heeft geloof ik een 
vraag’ 
Vraag 7 (Jos de Haan): Geacht Farce Majeur 
Forum; wat vind u ervan dat de politie een 
vaste post op de Floralaan heeft opgesteld, 
speciaal voor drankcontrole?  
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Marc; ja, deze vraag lijkt me iets voor de man 
die zowel overdag als ’s nachts op alcohol 
loopt, anders kan-ie ook niet pianospelen, 
Thomas? 
Thomas (na stilte/kortaf); dat vinden we 
bezopen. 
 

I. vraag kinderen terechtgekomen 
Marc, (snel overnemen na opmerking) zo, en  nu 
de laatste vraag; die meneer daar met die… 
(iets grappigs)  
Vraag 8 (Marcel Spaas): Geacht Farce Majeur 
Forum; we hebben het nu wel uitgebreid  gehad 
over Max en Gien, maar hoe zit het nu met hun 
kinderen, zijn die wel goed terechtgekomen? 
Marc; een confronterende vraag, maar daar zijn 
we helemaal niet bang voor, he makkers. om die 
vraag te beantwoorden moeten we ook weten 
wat ze aanvankelijk met ons van plan waren, 
denk ik. hoe zit dat bijvoorbeeld met …Isabel; 
Isabel jij doet iets met… Isabel; marketing en 
auto’s. Marc; maar wat hadden je ouders liever 
gezien?Isabel: dat ik tandarts of piloot zou 
worden. Marc; voor jou Eric geldt een ander 
verhaal; jij doet iets met grafische vormgeving, 
wat moest jij worden?: Eric; piloot of tandarts.  
Marc; ik begin een rode draad te ontdekken, is 
er iemand doe geen piloot of tandarts moest 
worden? rest; nee. Marc; zou dat iets te maken 
hebben met goedkope medische rekeningen en 
goedkoop vliegen? Hans; nee, dat zou te 
doorzichtig zijn, want dan hadden we ook 
nachtclubeigenaar (gratis drank) moeten 
worden, of preister (gratis aflaat), soort 
afsluiting maken; iemand ideeen nog? 
 

J. afsluitend lied 
Marc, zo dat was de laatste vraag, we sluiten af 
met een nu wel bekend lied,  
Marc; het is nu weer tijd voor een liedje, 
verzorgd door de muzikalen onder ons, nee DAT 
is nu net iets dat niet erfelijk is meegegeven, 
helemaal van hun zelf, dus Eric en Thomas, 
zetten jullie maar in. 
Eric houdt paal/bord omhoog, maatje , kan-
ie???? 
Thomas (zet in piano);  JAAAAAAAAAA 

 
Ach mensen hoort ons aan 
al zult u het wel weten 
menig deur is open gegaan 
in 't huis dat Hostal mag heten 
De loop zat er goed in 
en ze kwamen soms van ver 
met of zonder franje 
bij Max en Gien, ontspan je 
JAAAAAAAAAA (aanhouden) 

 
Marc, allemaal!!!! 
Eric; (houdt paal/bord nu van refrein 
omhoog), maatje , kan-ie???? 
 

 (vervolg)……JAAAAAAA……  
dat is uit hun huwelijk gegrepen 
ja dat is uit hun leven een greep 
Veel hebben we er niet van begrepen, 
Daar zit ‘m nou net nou de kneep. 

 

al zingend, onder applaus, af door een deur. 
 
 
ergens te gebruiken?? 
Ma haalt vaak het gezegde aan: dat de mensen 
uit den Haag net zijn zoals de ooievaar in het 
stadsteken: hoog op de poten, kaal in de veren 
maar met een grote bek. 
 

 
 


