
Een productie van en door leerlingen en docenten van het Bonhoeffercollege Castricum  

Een  absurdistische muzikale komedie in twee aktes  
waarin plastische chirurgie het middel is voor een droomrelatie,  

en wraak de grootste nachtmerrie wordt. 



 

 
 

 

Het is eind mei vorig jaar. De rook van 

de uitvoeringen van ‘Phileine zegt  
alles’ is nog maar nauwelijks opge-
trokken. Een ambitieus productieteam 

bestaande uit tien leerlingen en do-
centen zit op een doordeweekse len-
teavond aan de keukentafel in huize 
Sabel. Voor, tijdens en na de maaltijd 

is er voor de verschillende leden gele-
genheid om hun theateridee te pit-
chen. Geen middel wordt onbenut  

gelaten om de anderen te overtuigen:  
Marcel werpt een gelikte powerpoint  
in de strijd, de sisters-in-art Marit, Lisa 

en Willemien gooien het over de ver-
leidelijke boeg, Klaas komt met een 
degelijk synopsis en Remco met een 

selectie van de dvd Moordwijven. Na 
tal van schorsingen en bilateraaltjes in 
de tuin wordt er om half tien tot stem-

ming overgegaan en besluiten we 
unaniem voor het absurdistische ver-
haal van wat nu heet ‘Moordmeiden’.  

In recordtijd wordt er een scène uit de 
grond gestampt die kan dienen als  
auditietekst. Tevens wordt er een glo-

bale karakterschets gemaakt en vol-
gen in de laatste schoolweken de au-
dities.  

Ook nu weer melden zich heel veel 
leerlingen en volgt er een serie inten-
sieve sessies waarbij we regelmatig 

onze vingers aflikken bij het geser-
veerde talent. In een volgende pro-
ductievergadering worden de karak-

ters verder uitgediept en de verschil-
lende scènes verdeeld.  

Zo weet iedere co-auteur wat er in de 

zomervakantie van hem/haar ver-
wacht wordt. In de loop van augustus 
stromen de eerste bijdragen via de 

mail binnen en begint het proces van 
gladstrijken en stroomlijnen. Onder-
tussen zijn er ideeën voor toepasselij-
ke songs en starten de audities voor 

zang en instrumenten. Oud-leerling 
Remi, met inmiddels een afgeronde 
theateropleiding op zak, meldt zich 

aan als assistent-regisseur. Wekelijks 
werkt de theatergroep in de nieuwe 
kopruimte A, oefent de band tot bloe-

dens toe op de in stijl zeer verschil-
lende songs en ontdekken de zan-
gers de close harmony. Vol trots pre-

senteert het Bonhoeffercollege nu de 
talenten van 2011 in ‘Moordmeiden’. 
Het is een hilarisch stuk geworden 

waarin de idiotie rond lichamelijke 
zelfverheerlijking mede de aanleiding 
vormt tot een totale ontwrichting van 

menselijke relaties. De personages 
verliezen gaandeweg de greep op de 
realiteit en kunnen geen onderscheid 

meer maken tussen oorzaak en ge-
volg. Is er dan niemand meer die het 
hoofd koel kan houden en een uitweg 

kan vinden uit deze nachtmerrie?  
Dank aan allen die ons in staat heb-
ben gesteld om met deze geweldige 

groep leerlingen te kunnen werken 
aan deze productie! Mede namens 
alle acteurs, musici en medewerkers, 

Ellen, Marcel en Remi,  
Klaas Sabel  

 

 

De droom komt weer uit! 

 



   

  Modern World – Anouk 
1.1 Zaal in conferentieoord 
  Barbie Girl – Aqua (deel) 

  Californication – Red Hot Chili Peppers 
1.2 Tennisbaan 
  Easy Lover – Phil Collins (deel) 
  Summer in the City – Joe Cocker 

1.3 Bij vakantiehuis 
  Trouble – Elvis Presley (deel) 
1.4 In en bij een kroeg 

  Hot Fudge – Robbie Williams  
1.5 Feest bij Jan-Hein thuis 
  Oh, meisje! – Esther Groenenberg 

 

    p a u z e 
 
  Wonderwoman – Leaf 
2.1 Wachtkamer bij chirurg 

  Sisters Are Doing It for Themselves – Annie Lennox e.a. 
2.2 Wachtkamer in ziekenhuis 
  Smooth Criminal – Michael Jackson (deel) 

2.3 In restaurant 
  Have I Told You Lately – Jim Morrison (deel) 
  Smooth Criminal – Michael Jackson 

2.4 Op straat bij kroeg 
  Respect – Aretha Franklin 
2.5 Feestzaal – Nationale Music Awards 

Dansgroep  
  Wicked Ways – Waylon 
  Easy Lover – Phil Collins  

Epiloog  
  That’s What I Like about You – The Romantics 
 

 

Moordmeiden is een bewerking van de film Moordwijven van Dick Maas 
 

 

 

Scènes & songs 

 



   

 

Rolverdeling 

Marit Hooijschuur…………….Estelle 
 
Mijn favoriete zin in de 
musical is: “Ja, Kitty, die 
criminelen hangen niet 
rond in de MacDonalds!” 
Het leukste aan de mu-
sical is: GIRLPOWER!!! 

 

Lisa Templon…………….….Nicolette  

 
Leukste zin: "Je kan 
mijn tasje krijgen, kutte-
kop!" Een leuk repetiti-
moment was toen Sal 
en Willemien moesten 
dansen: ROMANTISCH!  

Willemien Slot……………..……..Kitty  
 

Het stuk is zo absurdis-
tisch dat je heel groot 
kan spelen en niks te 
gek is. Ook kan je echt 
een typetje spelen wat ik 

heel leuk vind. 

Isene Boudrie...Mariloe Hausmacher 

 
Het leukste aan deze 
musical vind ik dat je de 
leraren leert kennen 
zoals ze echt zijn, en 
niet alleen als leraar. 

Michelle Dekker…....assistente Dr H.  
 
Wat zo leuk is aan de 
musical is dat ik kan 
doen wat ik graag wil en 
iedereen ontzettend 
aardig is. En daarom is 
het niet erg om elke 

donderdag tot 5 over 4 op school te zitten. 

Sal van Dijk………………...Evert-Jan 

 
Mijn grappigste zinnetje 
is: 
“Zo, ja, zaken schat, 
Maar dat zal jij wel niet 
begrijpen.” 

 
 

Sandro Swen……………..……...…Ivo 

en zang 
 
Mijn leukste zin zeg ik 
tegen mijn vrouw Nico-
lette: “Anders help ik je 
even een handje met 
omkleden”. 

Jan van Zelst……………….Meindert 

 
Wat ik het allerleukste 
aan deze musical vind, 

is de groep. 

Maar ook mijn sterf-
scene. 



  Tes Apeldoorn….….bareigenaresse  

 
Mijn favoriete zin is 
nogal lang: “Kijk schat, 
luister goed. Zij die ver-
dwenen, raken verge-
ten, zij die blijven, ver-
gaan. Alleen de plaat-

sen waar zij verbleven blijven bestaan.” 

 Davy Noort………………Man in café  

en zang 
 
Een mooi moment tij-
dens de repetities was 
de eerste keer dat de 
complete doorloop lukte. 
Mijn leukste zin: 

“10.000?! HEB JE DRIE DOZEN OFZO?!”  

Guus Twaalfhoven...huurmoordenaar 
 
Mijn leukste zin is: 
“Als je nou nog niet dood 
bent, weet ik het niet  
meer!” Dat geluid waar  
Reyndert het over heeft, 
dat hoorde ik ook. 

Reyndert Mehrer….....…...tasjesdief  

 
Tijdens een repetitie in 
de gymzaal was het 
even stil tijdens een 
gesprek. Even later 
volgde een geluid dat 
verdacht veel op een 

         scheet leek… 

Piet van der Steen…...…....Jan-Hein/      

Dr Hausmacher  
 
Mijn beste zin is: 
“Achter elke succesvol-
le man staat een vrouw 
en achter die vrouw 
staat een echtgenote.”  

 

Eva Smit…....vriendin van Jan-Hein/

figurant 
Tijdens de repetities 
was het iedere keer 
weer lachen om met drie 
ballen tegelijk te probe-
ren over te gooien. We     
hebben een geweldige 
groep! 

Mariëlle Galiart…………..……..Laura  

 
Mijn leukste zin is: 
“Ooooh! Mijn Ivo -Divo!” 
De musical is super-
grappig en we hebben 
een ongelofelijk leuke 
cast. 
 

Marijke Lute….Pamela v Bronkhorst  

 
Het leukste aan deze 
musical is Ellen Philips. 
Zij kan elk type neerzet-
ten: van nuffige opge-
pimpte lellebel tot een 
groezelige huurmoorde-
naar.      

Doris Mannaert……..…presentatrice  
 

Voor mij is het leukste 
maar ook engste mo-
ment als ik hysterisch 
en overdreven ga la-
chen om een hele flau-
we grap. In m’n eentje. 
Door een stille zaal! 

Gerda Gons…..patiënt Dr. H/figurant  
 

Geweldig, het samen-
werken met leerlingen 
en collega’s. Vooral 
wanneer muziek, spe-
lers en decor samenko-
men. Zenuwachtig het 
podium op en dan de  

   kick aan het einde van de avond! 



 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
Danique Groen……………….figurant  

 
Het verhaal is superleuk 
en humoristisch! Ik vond 
het tijdens het repeteren 
het leukste als we de 
hele musical achter el-
kaar door speelden. 

Maaike Nijman…………….….figurant  

      
De repetities waren altijd 
gezellig, ik heb zoveel 
gelachen. Het allerleuk-
ste aan deze musical is 
dan ook dat er veel hu-
mor in zit. 

Esther Sandbergen…..patiënt Dr H./ 

figurant 
 

Een grappig repetitiemo-
ment was toen Marcel 
de rol van Gerda speel-
de. Wat zo leuk is aan 
de musical is dat het 
zo’n ongelooflijk snobis-

         tische onzin is. Zalig! 

Theo Wesker……………...Diederik B. 

 
Het leuke aan dit verhaal 
is dat het allemaal zo 
absurd is. Mijn leukste 
zin is nogal cynisch en 
hard wanneer ik zeg: 
“Man, wat zie je er nog 
geweldig uit!”  

 

Dansers 

Marije de Vos…………….….figurant  
 
Het leukste aan deze 
musical vind ik de ge-
zellige repetities, de 
aardige mensen die 
meedoen, het stuk zelf 
dat zo leuk geschreven 
is. Eigenlijk alles! 

Matty Meijer…………….…….figurant  

 
De repetities zijn altijd 
ontzettend leuk en gezel-
lig. Ik heb niet zo veel 
tekst maar mijn leukste 
zin is: “Had je thuis geen 
verrassing voor me klaar 
staan? 

Falko de Graaf*Eva Koning*Deborah Huisman*Shannen Min*Sharon de Jong 



   
 

Band & zang 

 

 

  Remco Duinmeijer     Mariëlle Galiart          Maaike van Buuren    Lieke Snijder  

Muziekregie Klaas Sabel  

  Liz Groot                     Lieke van Essen       Jeanine Kruijver         Esther de Leeuw  

  Joris Steenmans      Fenna Ytsma             Remco Ruitenbeek    Amy de Leeuw    

  Bas Cammeraat          Iris de Leeuw             Robin Bron                Nienke Wassenaar 

  Bastiaan Vergouw      Esther Kolder            Sander Franken        Maartje Cammeraat 
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“Samen naar iets 
toegroeien—al die 
samengebalde 
energie voelen. 
Verslavend!” 



 

Script Marit Hooijschuur 
 Willemien Slot  
 Lisa Templon 
 Marcel Kranendonk 
 Remco Duinmeijer  
 Arjen Oedzes  
 Marijke Lute 
 Ellen Philips   
 Klaas Sabel 
  
Decor Andrea Tijhuis 
 Anne-Michelle de Graaf  
 Dave van Dansik  
 Piet van der Steen
 Maud Vreeburg  
 
Licht  Marcel Kranendonk 
(met dank aan depot Westzaan) 
  
Geluid  Dave van Dansik  
 
Stage manager  Isene Boudrie 

 

Regie: Marcel Kranendonk    Ellen Philips     Remi Walsarie 

 

Achter de schermen 

Grime en Esther Sandbergen 
kostuums Andrea Tijhuis 
 
PR, drukwerk Marijke Lute  
 Sandra Mous 
 Gerda Gons 
 
Foto’s  Sandra Mous 
 
Flyer & poster Sandra Mous 
 
Videoteam Sebastiaan van Doornik 
 Nino Groen 
 
Catering Cora Noort 
 
Kaartverkoop mediatheek 
 
Zaal & Peter de Ruijter 
facilitaire Kees Klijbroek 
ondersteuning Jan van der Meulen 


