Deleted scenes Stranger Things 2
Deleted Scene 1:
De jongens spelen een potje Dungeons & Dragons in de kelder
van de familie Wheeler. Op de achtergrond klinkt Take on Me
van A-Ha.
MIKE
Echt leuk dat wij in de eighties leven, hè jongens?
DUSTIN
Ja, de eighties zijn te gek. Jaws, E.T., Star Wars, de
hele reutemeteut. Gave muziek ook. Living on a Prayer van
Bon Jovi, alles.
WILL
Ik voel me niet zo goed.
LUCAS
Bon Jovi is de jaren ‘70, als ik mij niet vergis.
DUSTIN [grist de dobbelsteen van tafel]
Je hebt gelijk Lucas. Hatsekidee!
WILL
Misschien was het de eiersalade van vanmiddag.
DUSTIN
Even bij de les blijven Will, met je bloempotkapsel. Ik
ga met de dobbelsteen gooien.

LUCAS
Zullen we anders even door de onderbroekenla van z’n
moeder heengaan?
MIKE
Haha, die zit.
Er klinkt een harde knal uit de hoek van de kelder. De jongens
springen op en staan meteen schrap.
LUCAS
Holy shit! Wat was dat?
DUSTIN
Ik hoor een raar slissend geluid. Het zal toch niet?
MIKE
Dat ben je zelf, pannenkoek. Hebben ze je dit seizoen nog
steeds niet naar een logopedist gestuurd?
Er komt een kat tevoorschijn uit de schaduw. De kat miauwt.
DUSTIN
Het is maar een kat. Hahaha!
LUCAS
Hahaha!
MIKE
Hahaha!

WILL
Hahahahahahahahahahaha!
WILL valt dood neer. De rest schaart zich bedremmeld rondom
zijn levenloze lichaam.
DUSTIN, LUCAS, MIKE [in koor]
Op naar de onderbroekenla!
Gelach. Applaus. Gordijn.

Deleted Scene 2:
DEMOGORGON zit op een bankje in de zon te genieten van een
chocoladecroissantje. STEVE besluipt hem van achteren met een
knuppel in zijn handen.
DEMOGORGON
Mjam mjam mjam.
STEVE stapt per ongeluk op een takje. DEMOGORGON kijkt om.
DEMOGORGON
Sjezes Steve, jij hier? In de Upside Down?
STEVE
Ja, ik had hier afgesproken met Rik.
DEMOGORGON
Ah, dus je probeert me niet van achteren te besluipen en
de hersens in te slaan?

STEVE
Nee, nee. Dat is de oude Steve. Die periode ligt achter
me.
DEMOGORGON
Gelukkig maar, wil je misschien ook een
chocoladecroissant?
DEMOGORGON biedt STEVE een chocoladecroissant aan. Steve
begint te huilen.
DEMOGORGON
Hé, hé, hé, wat is dit nou? Vanwaar de waterlanders?
STEVE
Het spijt me, Demogorgon. Ik wilde net wel je hersenen
inslaan, maar nu je me die chocoladecroissant aanbiedt,
realiseer ik me dat jij ook maar gewoon een monster bent
die iets van zijn leven probeert te maken. Ik voel me zo
ontzettend dom.
STEVE begraaft zijn hoofd in zijn handen en snikt
onbedaarlijk.
DEMOGORGON
Ach jongen toch. Hier, neem een zakdoekje.
DEMOGORGON biedt STEVE een zakdoekje aan.
DEMOGORGON
Je hoeft je niet schuldig te voelen, Steve. Kijk:
iedereen wil me dood. Die agent Hopper en z’n maten van

het lab hebben mijn hele familie naar de eeuwige
jachtvelden geknald. Ik ben daaraan gewend, het maakt me
allang niet meer verdrietig.
STEVE
Nou, van mij zul je geen last meer hebben. Ik bied je
mijn oprechte verontschuldigingen aan voor mijn gedrag.
Zullen we binnenkort samen een biertje drinken om het uit
te praten?
DEMOGORGON
Dat lijkt me fijn, Steve. Dat lijkt me fijn.
STEVE en DEMAGORGON omhelzen elkaar.
DEMAGORGON
… Heb je trouwens het nummer van je moeder voor me?

Deleted Scene 3
WINONA RYDER zit in een typisch Amerikaanse diner met een
grote beker koffie voor haar neus. Ze kijkt argwanend om zich
heen. Er klopt hier iets niet.
WINONA RYDER [in zichzelf]
Er klopt hier iets niet.
OBER
Wat klopt er niet mevrouw?
WINONA RYDER [schrikt zich de tyfus]
Christus te paard! Ik had je helemaal niet zien staan.

OBER
Excuseert u mij, dat was een cinematische truc. Wat klopt
er niet?
WINONA RYDER
Dat de vriendjes van mijn zoon constant aan mijn
ondergoed ruiken.
OBER
Och, dat is gewoon de puberteit.
WINONA RYDER
Was jij ook zo?
OBER
Jazeker, ik haalde de vreemdste dingen uit.
WINONA RYDER
Wat dan?
OBER
Wacht, ik roep de manager er even bij.
JOEY uit Friends komt binnen. Iedereen joelt. I’ll be there
for you klinkt.
WINONA RYDER
Jongens, wat is dit voor een amateurisme? Dit verwijst
naar de jaren ‘90, niet naar de jaren ‘80. Laten we in
godsnaam een beetje consequent blijven met al die
verwijzingen.

DEMOGORGON komt schreeuwend de set op.
WINONA RYDER
Oh god, meneer is weer dronken. Nou zullen we het
krijgen.
DEMOGORGON rukt OBER uit elkaar en sleept zijn overblijfselen
mee naar het upside-down.
JOEY UIT FRIENDS
How you doin’?
WINONA RYDER
Bedankt. Je kunt gaan.

Deleted Scene 4
Er komt een nieuwe jongen in de klas bij DUSTIN, MIKE, WILL en
LUCAS. De jongen heeft een bril en heet RUUD. Meester Clarke
stelt hem voor aan de rest van de klas.
MEESTER CLARKE
Hier is jullie nieuwe klasgenoot, Ruud! Ruud, vertel eens
iets over jezelf.
RUUD
Ik ben Ruud.
MEESTER CLARKE
Dankjewel, Ruud. Ga jij maar even afkoelen.

RUUD gaat afkoelen op de gang, LUCAS, WILL, MIKE en DUSTIN
volgen uit solidariteit.
WILL (neemt een trek van zijn sigaret)
Zo, zo. Meneer wil bij de stoere jongens horen?
RUUD
Als het even kan wel ja. Ik heb net als jullie een heel
gave fiets met een gebogen stuur, zoals in… hè, hoe heet
die film ook alweer? Die met die alien.
MIKE
Alien?
RUUD
Nee die andere.
DUSTIN
Turks Fruit?
RUUD
Laat maar. Laat me gewoon bij jullie club joh.
LUCAS (gooit casual zijn leren jasje over zijn schouder)
Dan moet je eerst het geheime wachtwoord zeggen.
RUUD
Welkom123.
DUSTIN
Gefeliciteerd!

LUCAS, WILL, MIKE en DUSTIN slaan hun nieuwe maat RUUD op de
schouders. Ze overhandigen hem een zwarte zonnebril die
symbool staat voor hun vriendschap.
MIKE
Er is wel iets dat we je moeten vertellen. Er zit in deze
contreien een scheur in het universum.
RUUD
Liever een scheur in je universum dan een universum in je
scheur.
WILL
That’s the spirit!
Plotseling poeft ELEVEN uit een rookwolkje tevoorschijn.
ELEVEN
Tadaaaaaaaa!
DUSTIN
Ai….
WILL
Ehr, dit is ongemakkelijk.
LUCAS
Ja, we hebben dus net een nieuwe vriend gemaakt. Jammer,
Eleven, maar aan jou hebben we geen behoefte meer.
MIKE overhandigt ELEVEN een biljet van 5 euro.

MIKE
Hier is vijf euro. Koop er maar wat leuks van, dan gaan
wij even lekker in de onderbroekenla van de de moeder van
WILL gluren.
WILL
Haha, touché!
Instart droevige muziek. DEMOGORGON kijkt van een afstandje
melancholisch toe en draagt met gebroken stem een gedicht
voor.
DEMOGORGON
Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.
En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan de tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

