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Personages:
Eugène en Kamiel:

Beiden van middelbare leeftijd.

Decor:
Geen

Rekwisieten:
Geen

Duurtijd:
10 minuten

Korte Inhoud:
Eugène en Kamiel komen elkaar, na vele jaren tegen en vertellen hoe het hen in het leven
vergaat. Zonder dat ze het beseffen kennen ze elkaar beter dan ze vermoeden…
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(Eugène en Kamiel komen elkaar bij toeval tegen.)
Eugène:

Ha, wie we hier hebben, Kamiel! Dat is lang geleden!

Kamiel:

Eugène! Hoe gaat het ermee? Je ziet er stralend uit!

Eugène:

Prima! Dat kan je wel zien zeker?

Kamiel:

En of! Wat is je geheim om er nog zo jong uit te zien?

Eugène:

Geheim? Zo zou je het kunnen noemen ja.

Kamiel:

Nu maak je me toch nieuwsgierig. Vertel eens.

Eugène:

Een harem!

Kamiel:

Een harem? Bedoel je …

Eugène:

Wel ja! Ken je dat dan niet?

Kamiel:

Natuurlijk ken ik dat! Je wilt me toch niet wijsmaken, dat jij... Ik dacht dat
zoiets alleen was weggelegd voor een heel rijke Oosterse sjeik!

Eugène:

Maar bijlange niet! Je moet dat alleen een beetje aan boord weten te leggen
nietwaar.

Kamiel:

Hoe doe je dat dan?

Eugène:

Wel, je begint met één.

Kamiel:

Logisch, zoveel verstand heb ik er ook wel van.

Eugène:

Wel en dan maak je haar wijs dat je gestalkt wordt door een vorig lief en dat je
dat héél vervelend vindt. Dus, alle telefoontjes en briefjes worden je vergeven.

Kamiel:

Dat is goed bekeken, maar ik weet niet of dat wel bij “die van mij” zou
pakken!

Eugène:

Ondertussen hang je een beetje de sukkelaar uit en dan doet ze voor jou heel
het huishouden! Man je moest dat zien! Mijn eten altijd op uur en tijd, mijn
broek in de plooi en ze is altijd thuis om mij op te vangen na een zware dag.

Kamiel:

Precies getrouwd dan. Maar hoe doe je het dan met nummer twee?

Eugène:

Wel die maak je wijs dat je thuis een vrouw hebt die uiteraard niets mag weten,
omdat ze zo goed voor de zes kinderen van je overleden vrouw zorgt.

Daarom wil je ze niet kwijt.

3

Kamiel:

Zes kinderen?

Eugène:

Bij wijze van spreken nietwaar. En je vertelt haar ook dat je nog met een ander
probleem zit.

Kamiel:

Een ander probleem?

Eugène:

Ja, dat je nog een vorig ex-lief hebt die je voortdurend lastigvalt, maar dat je
wel bezig bent om daar komaf mee te maken. Dat ze een beetje geduld moet
hebben.

Kamiel:

En zo kan je met nummer drie ook…Maar dat is nog steeds geen harem hé?

Eugène:

Nee, maar ik heb ook nog drie zogenaamde zussen en die geven heel veel
“familiale bijeenkomsten”. Daar moet ik dan geregeld naartoe, versta je?

Kamiel:

Willen die andere drie daar dan niet mee naartoe gaan?

Eugène:

Nee, want die heb ik verteld dat mijn zussen geen andere vrouw in mijn leven
kunnen verdragen omdat ze mijn overleden echtgenote maar niet kunnen
vergeten.

Kamiel:

Amaai, dat moet een enorm druk leven zijn. Hoe hou je dat vol?

Eugène:

Die vrouwen begrijpen wel dat ik niet altijd “over de brug” kan komen, omdat
ik zoveel problemen heb!

Kamiel:

En die trappen daarin? Dat is wel allemaal heel spannen!

Eugène:

Daarom zie ik er ook zo goed uit nietwaar! Maar nu ik jou eens goed bekijk
kan dat van jou niet gezegd worden! Heb je problemen of zo?

Kamiel:

Zwijg stil! Ik moet tegenwoordig niets anders doen dan mensen die in de
problemen zitten gaan troosten!

Eugène:

Gaan troosten?

Kamiel:

Neem nu die kennis van mijn vrouw. Twee keer in de week moet ik daar
naartoe!

Eugène:

Moeten?

Kamiel:

Ja, mijn vrouw vraagt dat. Ze zegt dat ik zo een luisterend oor heb en de
mensen zo goed kan helpen. Ze is ook veel te braaf mijn vrouw. Altijd begaan
met anderen!

Eugène:

Dat is knap!
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Kamiel:

Wel die kennis van haar woont bij een man waar ze alles voor doet. Zijn eten
op tijd klaar, zijn broeken in de plooi en ze zorgt er ook altijd voor dat ze thuis
is om hem op te vangen na een zware dag.

Eugène:

Dat ken ik. Dat is tof!

Kamiel:

Maar die vrouw zegt dat ze het méér dan beu is! Dat ze één van de dagen zal
weggaan, want dat ze hem niet meer kan horen of zien! Hij komt s’avonds
doodmoe thuis en hij kan niets meer! Hij krijgt heel de tijd maar telefoontjes
van een zogenaamde stalker en ze gelooft daar al lang niets meer van! En ik
moet haar dan gaan troosten, begrijp je?

Eugène:

Troosten?

Kamiel:

Ja, zeg, ik ben ook maar een man nietwaar? En dan is er nog een andere kennis
van mijn vrouw. Die heeft te doen met een weduwnaar met zes kinderen!

Eugène:

Zes kinderen? Bestaat dat nog echt?

Kamiel:

Ja en hij durft zijn vrouw niet aan de deur zetten omdat ze zo goed voor de
kinderen en het huishouden zorgt.

Eugène:

Dat begrijp ik!

Kamiel:

En die moet ik dan ook tweemaal in de week gaan troosten. Maar ze is de
situatie kotsbeu, zei ze en ze zal het één van de dagen aan zijn vrouw gaan
vertellen!

Eugène:

Amaai, ik zou niet graag in die man zijn plaats zijn!

Kamiel:

En hier achter het hoekje woont nog zo een sukkel. Mijn vrouw kent ze van de
naaikring. Die heeft nu te doen met een man, die niet alleen een vrouw heeft,
maar ook nog moet zien af te geraken van een vorig lief, want die blijft hem
lastigvallen!

Eugène:

Dat kan vervelend zijn!

Kamiel:

Maar haar geduld raakt op! Een van de dagen gaat ze die man volgen naar zijn
vorig lief en het haar eens gepeperd zeggen!

Eugène:

Gepeperd zeggen?

Kamiel:

Dat heb ik haar aangeraden. Ondertussen moet ik haar ook blijven troosten!

Eugène:

Je vrouw vraagt nogal wat!
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Kamiel:

Och, ons Mariette is zo een goede ziel!

Eugène:

Mariette? Heet je vrouw Mariette?

Kamiel:

Ja, waarom vraag je dat?

Eugène:

Wel…heu…één van die zogenaamde zussen van mij, die heet ook Mariette!
Dat is ook toevallig!

Kamiel:

Die naam komt wel meer voor. Nu moet ik er vandoor want ik ben op weg naar
de nicht van ons Mariette. Die heeft ook geen geluk. Nu kent ze eindelijk
iemand en die man maakt iedereen wijs dat ze zijn zuster is, omdat zijn vrouw
er niet mag achter komen!

Eugène:

Er zijn er precies nog die weten hoe het moet! En moet je die nu ook gaan
troosten?

Kamiel:

Ja, ons Mariette heeft dat gevraagd.

Eugène:

Dan laat ik je maar gaan. Ik ben trouwens op weg naar één van mijn
zogenaamde zussen. Die ging ervoor zorgen dat haar man deze namiddag niet
thuis was!

Kamiel:

Amuseer je! En tot we elkaar nog eens zien!

Eugène:

Ik zal mijn best doen. Ga jij nog maar een beetje iemand troosten, dan is
iedereen gelukkig!

Kamiel:

(Gaat af).

Eugène:

Dat heeft Mariette, mijn zogenaamde zus, goed geregeld! Maar als ik het
allemaal goed begrijp, dan zou ik wel in Kamiel zijn plaats willen zijn! Hij
heeft hetzelfde plezier als ik en het is nog toegelaten ook! Hij moest eens
weten! De gelukzak!

EINDE
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