
Gek zijn is gezond 

Tekst is rood gekleurd en cursief. 

Vet, zijn meeste vrouwenstemmen. 

Begin allemaal losjes bewegen. 

Hij loopt op straat oh oh oh recht op zijn doel af Tja 

Op” straat”-mannen: welkom beweging, ellebogen in de zij , handen open 

naar boven. 

oh oh oh –vrouwen: hoofd rechts-links-rechts.  

Op “recht”-mannen: armen gestrekt naar voren, handpalmen naar elkaar 

toe( zoals een stewardess gangpad aangeeft). 

Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond 

Op “een vrouw”- mannen: weer welkom beweging. 

Op “kust”: weer stewardess, alsof je een hoofd vastpakt, duimen naar 

boven. 

Op “mond”’: trek hoofd naar je toe. 

Ze schrikt, ze zegt: jij moet gek zijn  

Op” schrikt”-vrouwen: handen naast gezicht, handpalmen naar voren. 

Op “jij moet gek zijn” –vrouwen: 2 vingers, gestrekte armen naar voren 

wijzen. 

Ai! Hij zegt : gek zijn is gezond. 

Op “gek zijn is gezond”: iedereen: armen recht naar beneden, voeten 

naast elkaar, soort houten Klaas. 

Ze wil hem slaan , oei, oei, 

Op “slaan”- vrouwen heffen hand om te slaan. Sopranen re-hand, alten li-

hand. 

Maar hij kan nog net bukken. Shit. 

Op “bukken” vrouwen maken slabeweging af, en de mannen bukken. 

Ze slaat mis, ze dondert op de grond 

Op “Ze slaat mis”-mannen komen overeind. 

Op “Ze dondert”-vrouwen vallen bijna om.  

Auw ,ze zegt Hé , jij moet gek zijn. Hij lacht en danst wat in het 

rond. 

Op “danst wat”- iedereen een beetje draaien. 

Op “rond” weer goed staan.  

Hij zegt gek zijn is gezond Tu-du-ru duut tuut tu-ru 

Allen free style bewegen. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru 

Allen free style. 

Morgen ben ik God vandaag ben ik Napoleon, mm 

Op “God” kijken vrouwen naar boven. Op “vandaag” hoofd weer terug.  



Op “Napoleon” vrouwen hand in vest, pas doen op laatste –on . 

Gek zijn is gezond  

Op “gezond” maken mannen hoedje boven hoofd. 

Als Anette tussendoor “gek zijn “zegt vrouwen hand weg en mannen 

hoedje weg.  

Hij kijkt haar diep woow - woow, diep in de ogen woow-woow 

Op “diep ”mannen-knieën buigen, handen op knieën, de bekende 

poephouding, blijf een beetje op en neer veren.  

Hij zegt wow wow, jij moet de ware liefde zijn woow - woow,  

Op “moet”mannen weer overeind. 

Ze zegt, jij bent gek! 

Op “jij bent gek” vrouwen in poephouding. 

Hij zegt, jij bent blond!  

Mannen op “jij” in poephouding . 

En trouwens gek zijn is gezond 

Op “gek zijn” iedereen weer stram in de houding.  

Ze laat zich langzaam woow - woow, langzaam overwinnen woow-

woow 

Mannen gaan als zelfverzekerde macho’s in rechte lijn naar voren, 

vrouwen huppen er achteraan. 

Ze spreekt opeens wow-wow een andere taal woow- woow,  

Alle mannen nu voor en vrouwen erachter. 

Ze zegt ik wil vandaag opnieuw beginnen 

Op”‘ ik wil” vrouwen steken vinger op, zo van -halloooo 

Ik ben mijn hele leven al normaal……….en 

Vrouwen handen als konijnenoren, of naast gezicht, iets geks doen. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru 

Allen free style door elkaar heen lopen. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru 

Door elkaar heen. 

Morgen ben ik God vandaag ben ik Napoleon 

Op “God “ iedereen stilstaan, vrouwen kijken omhoog. 

Op “Napoleon ”iedereen hand in vest, en hand blijft daar.  

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru 

Allen met hand in vest, free style door elkaar heenlopen met houten 

benen of juist een huppel. 

Gek zijn is gezond Tu-du-ru duut tuut du-ru 

Idem. 

Morgen ben ik God, vandaag ben ik Napoleon 

Op “God “iedereen stilstaan. 

Op “Napoleon” iedereen hand uit vest.  



Peter………………Tie… tie die rm tie die die  

Ta die da die-rm ta-da-da da-ra-die  

da-ra da-ra die ..dm … eehrrg 

Zodra Peter begint een halve cirkel rond hem vormen tijdens hele ta die 

da. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru-duut tuut tu-ru 

Iedereen schuifelt naar links, zijwaarts of recht vooruit, net hoe je staat.  

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru  

Nog steeds schuifelen. 

Morgen ben ik God, vandaag ben ik Napoleon 

Iedereen stilstaan, vrouwen naar boven kijken op “God “.Op “vandaag” 

hoofd weer naar beneden.  

Op “Napoleon” vrouwen hoedje boven hoofd. Mannen hand in vest.  

Gek zijn is gezond tudu-ru duut tuut du-ru 

In die houding schuifelt iedereen naar rechts. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut du-ru 

Blijf schuifelen.   

Morgen ben ik God, vandaag ben ik Napoleon 

Iedereen stilstaan .Vrouwen hoedje weg en omhoog kijken  op “God”. 

Mannen houden hand in vest. 

Moehoeh, gek zijn is gezond tu-du-ru-duut tuut tu-ru  

Naar kooropstelling lopen. Hand uit vest. 

Gek zijn is gezond tu-du-ru duut tuut tu-ru, hah hah  

Idem.  

Morgen ben ik god, vandaag ben ik  

Op “God” moet iedereen op zijn plek staan.  

Na-na-na-na-na-na-na na-na  napoleon  

Hand in vest steken op iedere “na” opeenvolgend te beginnen bij de 

sopranen. 

Jaah, ha ha ha , gek zijn is gezond , gek zijn is gezond  

Iedereen hand uit vest, behalve Peter.  

Peter blijft met hand in vest staan, alle anderen komen dichter naar hem 

toe, gek eindigen in allerlei houdingen, alleen Peter blijft onverstoorbaar 

staan.  

 

 

 

 


