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# ZWAAR LEVEN 
(HIPPOLYTA (BAS)) 

Ik heb een heel zwaar leven 
Echt heel zwaar 

Alles is voor mij ontzettend moeilijk 
Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee maar echt waar 
Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf 
daarom ben ik vaak zo moe 

Heel veel dingen zijn zo moeilijk 
dat ik ze gewoon niet doe 

En doe ik wel een keertje iets, 
wordt het heel vaak niet gewaardeerd 
En daarom gaan veel andere dingen 

automatisch ook verkeerd 

Ik heb een heel zwaar leven 
Echt heel zwaar 

Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk 
Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee, nee maar echt waar 
Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

Ik neem het leven heus zoals het komt 
Maar ja, vaak komt het niet 

En nu ben ik ook nog eens geroofd 
en dat geeft mij veel verdriet 

Het geluk wordt heel veel mensen 
zomaar gratis toegespeeld 

Ik begrijp ook niet dat God de boel 
zo ongelijk verdeelt 

En straks lig ik op mijn sterfbed 
en dan lig ik in mijn graf 

En dan denk ik: pff, 't is zwaar geweest 
Gelukkig is het af 

En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen: het is waar 
O, wat was het leven van die vrouw 

verschrikkelijk zwaar 



# CUPIDO 
(HERMIA & HELENA (STERRE, ANTOINET)) 

HERMIA: 
Cupido schoot me een pijl door m'n donder 
voor iemand als ik is dat best wel bijzonder 

HELENA: 
Bloed op de muur en m'n pak zat eronder 

Dat 't zeer deed dat is geen wonder 
HERMIA: 

Kocht een fles rood met 2 glazen erbij 
Ik kroop dicht tegen hem aan en hij zei: 

HELENA: 
In een glas wijn heb ik altijd wel zin 

Maar ik heb een vriendin 

SAMEN: 
Cupido Cupido loop naar de maan 

Hoe kon je in Godsnaam zo'n fout nou begaan 
Je hebt me geraakt, maar wat heb ik eraan 

En door die streken van je twijfel ik zelfs aan je 
bestaan 

HELENA: 
Had ik 't maar van tevoren geweten 

Het duurt nu een eeuw voor ik hem ben vergeten 
Er is'ter maar 1 die het had kunnen weten 

Misschien is z'n boog versleten 
HERMIA: 

Ik wil nu zo graag met die jongen voor echt 
Eten bij kaarslicht het hele pakket 

Voor even was ik Cupido's marionette 
Maar nu is er verzet 

SAMEN: 
Cupido Cupido loop naar de maan 

Hoe kon je in Godsnaam zo'n fout nou begaan 
Je hebt me geraakt, maar wat heb ik eraan 

En door die streken van je twijfel ik zelfs aan je 
bestaan 

- Instrumentaal - 

SAMEN: 
Cupido Cupido loop naar de maan 

Hoe kon je in Godsnaam zo'n fout nou begaan 
Je hebt me geraakt, maar wat heb ik eraan 

En door die streken van je twijfel ik zelfs aan je 
bestaan 

Cupido Cupido loop naar de maan 
Hoe kon je in Godsnaam zo'n fout nou begaan 

Je hebt me geraakt, maar wat heb ik eraan 
En door die streken van je twijfel ik zelfs aan je 

bestaan 



# WE WILDEN HET NIET MAAR WE DEDEN HET WEL 
(OBERON & TITANIA (PUCK T, BELLE FLEUR)) 

OBERON: 
Maar hee, ik hield toch van je? 

TITANIA: 
Ja weet ik wel.. Maar ehh.. 

OBERON: 
We hielden misschien wel te veel van elkaar 

TITANIA: 
Ja, Dat zal het geweest zijn,  

OBERON: 
Ja 

TITANIA: 
Al binnen een jaar 

Kon ik naar de maan lopen,  
OBERON: 

En ik naar de hel 
SAMEN: 

We waren kortom een onmogelijk stel 
We wilden het niet zijn maar waren het wel 

OBERON: 
Toch hield ik van je 

TITANIA: 
(zucht) Ja weet ik wel 

We hielden misschien wel te veel van elkaar 
OBERON: 

Jij viel me aan met een heggenschaar 
TITANIA: 

Ja! Nadat ik van jou een lel voor mijn kop kreeg, 
OBERON 

Als jij me belazert spring ik uit mijn vel 
SAMEN: 

We wilden het niet maar we deden het wel 

OBERON: 
We hielden misschien wel te veel van elkaar 

TITANIA: 
Jij sloeg me knock-out  

OBERON: 
Omdat ik een elf was een lelijke zwam 

TITANIA: 
En ik was nog lelijker dan een aardman 

SAMEN: 
We wilden het niet, maar we riepen het  

Wel gloeiende godver,  
TITANIA: 

ons repertoire:  
SAMEN: 

Welgoeiende godver, lulhannes, bloedblaar 
prutwijf, bosbeul, prutsende miet! 

We deden elkaar nog alleen maar verdriet 
TITANIA: 

Iets liefs, wat je wel eens bij anderen ziet… 
OBERON: 

Ja dat wilden we wel, maar we konden het niet 

TITANIA: 
Jawel 

OBERON: 
Oh, wanneer dan? 

TITANIA: 
Nou toen 
OBERON: 

Oh 
TITANIA: 

Zo lief 
OBERON: 

Ik? 
TITANIA: 

Ja…  

Maar wij maakten alles onnodig complex 
OBERON: 

Welnee, we hadden gewoon ook veel te veel seks 
TITANIA: 

Jij was altijd hoornig, dat zag ik al snel 
OBERON: 

We deden het op de Bolero van Ravel 
SAMEN: 

We konden niet veel Maar dat konden we wel.  

OBERON: 
Ja, dat was toen, de tijd die vervloog… 



TITANIA: 
Zelfs toen jij daar met dat mes in je oog lag te… 

OBERON: 
Mes in m’n oog? 

TITANIA: 
Ja! 

OBERON: 
Oh, dat weet ik niet meer 

TITANIA: 
Naah,  dat even daarvoor door ons bos vloog, weet 

je toch nog wel? 
SAMEN: 

We wilden het niet maar we deden het 
Wel–overwogen elkaar naar het leven staan 

Treiteren, kwetsen  
OBERON 

en tot op de bodem gaan 
TITANIA 

nooit eens gezellig, maar kommer en kwel 
OBERON: 

altijd ontaardde het weer in het spel van  
SAMEN: 

we willen het niet maar toch doen we het wel.  

OBERON:  
Waarom geef je dat kind niet gewoon op! 

TITANIA: 
Ja, dat jij nou zo koppig bent en niet naar me 

luistert  
Dat draagt niet echt bij aan een spoedig herstel 

OBERON: 
Oh nou wordt ie mooi kom en geef haar nu snel! 

SAMEN: 
Nou dat wil ik dus niet en dus geef jij haar.. 

OBERON 
Wel, dit is niet voor de lol of zo maar 

TITANIA: 
We hielden gewoon veel te veel van elkaar 

Ik kon in de stront zakken,  
OBERON: 

En ik uit mijn vel springen 
Toch waren we best een vermakelijk stel 

TITANIA: 
Dat wel. 
SAMEN: 

We wilden het niet zijn maar waren het wel 



# SLAAPLIED VOOR TITANIA 
(ELFJES & TITANIA (BELLE FLEUR, MATHILDE, MEREL, FEMKE, JULIETTE W)) 

Laat me zitten in het donker 
Laat me zitten in de nacht 

Wij zien je schaduw in het duister 
Ga maar slapen, 'k hou de de wacht 

Laat ons zachtjes voor je zingen 
Een lied wat net nog niet bestond 

Een lied wat morgen weer verandert 
En zo nooit wordt afgerond 

Laat ons zitten 
Laat ons zingen 

Van zo blij dat jij er bent 
Van je vleugels, je lach 

Je elfjes die zingen 
Die ik zelfs hier in het donker nog herken 



# MIJN HOUTEN HART 
(OBERON & TITANIA, HERMIA & HELENA & ENSEMBLE (PUCK T, BELLE FLEUR, STERRE, ANTOINET, ALLEN)) 

 
OBERON 

Mijn hart is niet van steen  
Een geval van zuiver hout  

Het was het beste dat ik vinden kon  
Toen iemand wegging met het goud 

HERMIA 
Mijn hart is van het hardste hout  
Maar het buigt nog als het moet  

Maar niet te ver en rustig aan  
Ik weet nog niet echt wat het doet  

OBERON/TITANIA 
Dit is mijn hart  

Mijn houten hart  
HELENA/HERMIA 

De and’ren voor u hebben het alvast verzwaard  
Dus wees maar lief  

Dat kan geen kwaad  
HELENA/HERMIA/OBERON/TITANIA 

En stelen lijkt me niet de moeite waard  

HELENA 
Ik heb er goed op laten lopen  

Dan doet het niet zo'n pijn 
Als toen ik het origineel nog had  

Het gouden, goud maar klein  

TITANIA 
Dit hart, ik heb het pas gekocht  

(Bewust een tweedehands) 
Bewust een tweedehands  

Je blijft geen gouden kopen  
(Je blijft geen gouden kopen) 

Ook al had je wel de kans  

OBERON/TITANIA 
Dit is mijn hart  

Mijn houten hart  
HELENA/HERMIA 

De and’ren voor u hebben het alvast verzwaard  
Dus wees maar lief  

Dat kan geen kwaad  

OBERON/TITANIA 
Dit is mijn hart  

Mijn houten hart  
HELENA/HERMIA 

De and’ren voor u hebben het alvast verzwaard  
Dus wees maar lief  

Dat kan geen kwaad  
HELENA/HERMIA/OBERON/TITANIA 

En stelen lijkt me niet de moeite waard 

HELENA 
Het voordeel van een houten hart  

Je bent voorzichtiger met vuur 
HERMIA  

De splinters zijn voor anderen  
Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur  

HERMIA/HELENA 
Mijn houten hart, 
OBERON/TITANIA 
Mijn houten hart, 

OBERON/TITANIA 
Dit is mijn hart  

Mijn houten hart  
HELENA/HERMIA 

De and’ren voor u hebben het alvast verzwaard  
Dus wees maar lief  

Dat kan geen kwaad  

ALLEMAAL 
Dit is mijn hart  

Mijn houten hart  
De and’ren voor u hebben het alvast verzwaard  

Dus wees maar lief  
Dat kan geen kwaad  

ALLEMAAL 
Dit is mijn hart, mijn houten hart (x4) 

Oeeh-hoeee-hoe-hoe (x4) 



# ZIJ 
(HERMIA & HELENA (STERRE, ANTOINET)) 

HERMIA: 
Ze kon niet in zichzelf geloven 
iets te vaak te veel bedrogen 

rood doorlopen ogen 
en een uitgedroogde mond 

Getekend door 't leven 
hoopt ze even haar omgeving te ontlopen 
ze hoopte dat zij in andere schoenen stond 

Waarom is alles zo gegaan 
veel te veel gegeven 

en nooit wat terug gekregen 
is het dit allemaal wel waard 

vraagt zij zich telkens af 
en zo blijft ze staan 

HELENA: 
Ze denkt het wel maar zegt het niet 

ze gaat er al vanuit 
alles komt met verdriet 

geen mens die haar nog ziet 
Dromen die vervagen 

hoop stroomt weg die lange dagen 
als bedorven water 

maar het doet haar niets 

SAMEN: 
Waarom is alles zo gegaan 

veel te veel gegeven 
en nooit wat terug gekregen 
is het dit allemaal wel waard 

vraagt zij zich telkens af 
en zo blijft ze staan 

blijft ze staan 

Waarom is alles zo gegaan 
veel te veel gegeven 

en nooit wat terug gekregen 
is het dit allemaal wel waard 

vraag ik me telkens af 
en zo blijf ik staan 



# IK 
(SPOEL (BLANCA)) 

Zoals ik naast je lig te slapen 
Is het net of er een engel naast je ligt 

En je doet geen oog meer dicht 
ik blijf je maar verbazen 

Ik draag de lach op jouw gezicht 

en je weet niet waar het heen gaat 
en je hoeft het niet te weten lieve schat 

want je weet dat 
dat je nooit ergens alleen staat 

nooit nooit  
ik ben zo eeuwig als wat 

en vroeger kon je dralen 
altijd maar op zoek naar je geluk 
maar je kan niet meer verdwalen 

ik ben je komen halen 
en nu kan je niet meer stuk 

en het lijkt wel haast een wonder 
dat uitgerekend ik opeens je leven binnen liep 

terwijl je sliep 
En nu kan je niet meer zonder 

nooit nooit 
daarvoor zit ik veel te diep 

en vroeger kon je druilen 
altijd maar op weg naar je verdriet 
maar je hoeft niet meer te huilen 

ik heb je laten schuilen 
in mijn lievelingsgebied 

mijn lievelingsgebied 

terwijl het buiten licht wordt 
besef jij opeens hoeveel je van me houdt 

en hoe vertrouwd 
een lach op mijn gezicht wordt 
hoe ik bijna een gedicht wordt 

waarin ik jou kom redden 

en waarin wij nooit meer voorbij 
en waarin jij wel durft te wedden 

dat je oud wordt 
dat je oud wordt 

Met mij 



# SHAKESPEARE 
(ALLEN) 

BELLE FLEUR + GROTE PUCK + LOT + PUCKIE 
Waarom, oh waarom speelden wij Shakespeare? 

Oud is het verhaal, moeilijk wie van wie nou hield 
Of was het een droom, die net pas ophield? 

GELIEFDEN (M/V)  
Oh Romeo, Oh Romeo, denkt hij echt dat het zo 

gaat? 
Even ruzie, even lief en dan voor-altijd bij elkaar 
Was ’t maar zo mooi, want niets is minder waar 

ARBEIDERS 
En nu, moet de les van dit liefdesverhaal 

Toch wel aangekomen zijn in de zaal? 
Dus wat leerde u dan? 

ARBEIDERS + GELIEFDEN (M/V) 
Wat maakt u ervan? 

ARBEIDERS + GELIEFDEN (M/V) + BELLE FLEUR + 
GROTE PUCK + LOT + PUCKIE 
Is het nu ineens duidelijk dan? 

ALLEN 
Want ik leerde niets 

ELFJES + AARDMANNEN 
Dus straks, dus straks als het doek dichtgaat 

Na dit verhaal, hoe gaan we dan naar huis? Zo gek 
en krom,  

Dacht dat het niet idioter kon 

GELIEFDEN (M/V) 
Oh Romeo, oh Romeo, hij gelooft in zijn eigen 

woorden 
Al zijn ze niet van hem, en fluistert liefde hem in 

Ziet hij geen verschil tussen waarheid en 
waanzin? 

BAS + MICHIEL 
En nu, kan de les van dit liefdesverhaal 

worden gezongen door ons allemaal 
Dus wat leerden we dan? 

BAS + MICHIEL + ARBEIDERS + GELIEFDEN (M/V) 
Wat maakten wij ervan? 

BAS + MICHIEL + ARBEIDERS + GELIEFDEN (M/V) 
+ BELLE FLEUR + GROTE PUCK + LOT + PUCKIE 

Is het nu ineens duidelijk dan? 
ALLEN 

Want ik leerde niets 

STERRE + SEBAS 
De liefde maakt me, 

ANTOINET+ NILS  
De liefde maakt me,  

BELLE FLEUR + PUCK + BAS + MICHIEL 
De liefde maakt me 

GELIEFDEN (M/V) + BELLE FLEUR + PUCK + BAS + 
MICHIEL 

Oh Romeo, Oh Romeo wie luistert naar de liefde, 
Die betaalt de prijs 
De liefde maakt ons 

ALLEN 
Niets wijs 

Ik leerde iets 
Liefde leert je niets 

Ik leerde iets 
Liefde leert je niets 

Ik leerde iets 
Liefde leert je niets


