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Personages : 5dames-5 heren 
  
Pol Moermans:  Hoteluitbater  straffe kerel, later blijkt dat hij president van een motorclub  

                           is 40/55 jaar 

 

Petra :                 Dienstmeisje van het hotel, traag type, wordt pas echt wakker als ze geld  

                            ruikt 30/40 j    

 

 

Désiré Van der Slagmolen:   klant… zit onder de duim van zijn vrouw, maar trekt er zich  

                                               niet veel van aan     45/50 j  

 

Yolanda  :                              de bazige vrouw van Désiré  45 /50j   

 

Sandra Van der Slagmolen: de dochter, in het begin verlegen type, maar dat verandert, 22j 

                                               

 

Net: moeder van Yolanda, levenslustig mens 65-75 j 

 

François Le Coq : Praat met een zwaar Waals accent… en  maakt iedereen wijs dat hij voor  

                             een blind date komt. Later zal blijken dat hij voor heel iets anders komt  

                             en Nederlandstalig is 

                           … 25/35 j   

                              

Jet      :                Wordt niet voor niets zatte Jet genoemd, straffe griet, motorrijdster. 30/40j 

 

Arie   :                Hollandse nietsnut, denkt dat hij het lief van Jet is 25/35 j , praat  plat  

                             Hollands 

 

Klaus  Lüpke    :  Rijke Duitse toerist. 30/60 j 

.  

 

Plaats van handeling: 
 

Restaurant - Bar  van pension De Distelvink  

Een klein eenvoudig  pension, er hangen een paar foto’s van zware motoren tegen de muur 

.Het is gelegen in een mooi wandelgebied ,met een visvijver in de buurt.  

 

 

Decor : 

 

Achterwand  :   toog , en er achter deur naar de keuken 

Links             :  trapje  naar de slaapvertrekken  

Rechts           :  deur naar de inkomhal, langs deur een venster. 

 

 

Noot van de auteur: Het stuk leent er zich zeker toe om gedeeltelijk in het dialect gespeelt 

te worden. Het Waals taaltje van Le Cod, het Hollands van Arie en het Duits van Lupke  

kan door de regie zelf aangepast worden 
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Eerste bedrijf 

 

 

(Hotelbaas Pol staat achter de toog,  twee grote koffers staan midden in de zaak, Petra het 

dienstmeisje komt uit de slaapkamer, heeft een oranje bloesje aan .) 

 

Petra :      (Gaat naar de koffers en tilt ze op om naar buiten te dragen… tegen Pol) Heel de week heeft  

meneer en madame Vandeperre mij het leven zuur gemaakt, en nu moet ik ook nog hun 

koffers naar de auto dragen, terwijl zij ruziemaken over mijn drinkgeld . Vorige keer heb ik 

50 eurocent gekregen, maar dat vond madam wat veel. (Gaat met de koffers naar de 

voordeur) 

 

Pol       :  (Roept haar achterna) Haast je maar, of je krijgt helemaal niets. 

               (Achter de toog terwijl hij glazen wast) Meneer en madame Vandeperre zijn geen 

gemakkelijkste klanten, maar ze komen tweemaal per jaar een week logeren .Meneer gaat 

vissen op de forelvijver en madam haar vakantie bestaat er uit om over het eten, en het 

personeel te klagen. 

 

Petra:      (Terug op).(Laat het geld zien) Kijk, mijn drinkgeld 3 stukjes van 10 en 1 van 5 eurocent 

samen 35 eurocent. (Opgewonden)Ik weet niet hoe ze het durven. 

 

Pol        : Ga ze maar gauw uitwuiven. 

 

 Petra :    Ik val nog liever dood. (Zet zich koppig ergens neer)  

 

Pol     :     Een beetje vriendelijk zijn kan nooit kwaad. 

 

Petra   :    Je doet maar. (Pol af voordeur) 

 

Pol    :     (OFF) Goede reis meneer en madame Vandeperre en tot de volgende keer. ( we horen een 

auto wegrijden) 

 

Petra  :     Ik hoop dat ze nooit meer komen, die vent met zijn akelige vissen en dat wijf met haar 

gezaag.(Doet mevrouw Vandeperre na ) De soep te heet, de patatten te zout, de koffie te 

straf, zo een moeilijk mens.(Pol is ondertussen terug binnengekomen) 

 

Pol       :  Dat is goed mogelijk maar ze brengen zaad in het bakje. 

 

Petra     : (Protesterend) In jouw bakje ja, maar in mijn bakje zit droog zaad. 

 

Pol      :   Ik betaal jou het wettelijke …. 

 

Petra    :  (Onderbreekt hem) Minimumloon, dat klopt. Met de nadruk op minimum.   

 

Pol      :   Als ik je meer betaal ga ik failliet, en dan zit je zonder werk. 

 

Petra    :  (Koppig)Dan ga ik doppen, en ergens in ‘t zwart werken, dan verdien ik meer dan nu. 

 

Pol        : Zo gemakkelijk gaat dat niet . 
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Petra    :  Ik heb dat vroeger altijd gedaan. (Laat de 35 eurocent zien) 35 eurocent. (ironisch) Daar ga 

ik mij eens goed zat van drinken. 

 

Pol       :  De volgende klanten zijn misschien wat vrijgeviger. 

 

Petra  :     Het is te hopen. (Gemaakt triestig) Je weet toch dat mijne vent er met een ander wijf 

vandoor is, en ik achter blijf met een zieke moeder en twee dutsjes van kinderen . Armoe 

troef.   (Terzijde)Maar dat ken jij niet hè, kapitalistische hardvochtige hypocriet . 

 

Pol    :       Wablieft? 

 

Petra  :       Niks , ik zei zijn, mijne vent die hete Hipoliet.  

 

Pol     :    Ga maar vlug de kamer van meneer en mevrouw Vandeperre opruimen. Straks komt de 

familie Van der Slagmolen, die hebben twee kamers nodig, volpension en blijven 14 dagen.  

 

Petra     :  14 dagen! Wat gaan die zolang doen in dit verlaten gat? 

 

Pol        :  Wandelen, vissen, en van onze prachtige natuur genieten. 

 

Petra    :  En volpension? Wie gaat hun eten klaarmaken, de kamers opruimen, de…? 

 

Pol     :    (Onderbreekt Petra) Wij met ons tweetjes Petra, zoals altijd. 

 

Petra  :    Dat ken ik, jij achter de toog, koffie slurpen en whisky slabberen en ik het zware werk doen. 

Ik ga naar ‘t syndicaat. (Gaat in richting van de slaapkamers) Slavendrijver. 

   

 Pol      :   Wablieft? 

 

Petra    :   Dat ik naar het syndicaat ga. (Gaat af in de slaapkamers) 

 

Pol       :  Ik geloof niks van wat Petra allemaal zegt. Soms heeft ze het over drie sukkeltjes van 

kinderen en een zieke vader.En nu is het weer een zieke moeder en twee dutsjes van 

kinderen. 

                   

                (François Le Coq komt voorzichtig binnen via de voordeur. Hij doet zich voor als een 

jongen  van adel, zijn Waals accent is gespeeld. Hij heeft een heuptasje en broekspelden 

aan, het is duidelijk dat hij met de fiets is. Hij heeft een boeketje bloemen bij dat zijn beste 

tijd gehad heeft. Komt zogezegd voor een Blind date, maar is een dag te vroeg.Heeft een 

notaboekje en potlood bij en noteert regelmatig iets) 

                

 

François:  (speelt een beetje verlegen) Bonjour monsieur,bonjour, ..  mijn naam is François, Maurice, 

Désiré Le Coq  en,euh..  

 

Pol        :   Bonjour. Ik ben Pol , Jozef, Emiel   Moermans, de baas van de zaak, wat kan ik voor je 

doen.  

 

François:   (Kijkt rond) Is zij er nog niet? 



 5 

 

Pol        :    En wie zou er moeten zijn? 

 

François  : Dat weet ik niet maar ik heb hier een afspraak met iemand die ik niet ken.  

 

Pol      :    En je bent zeker dat je die afspraak hier hebt? 

 

François  : Heel zeker, (Neemt een briefje uit zijn zak en leest) Afspraak om 15uur 30 in pension “De 

Distelvink”.  

 

Pol        :   Je bent in ieder geval op het juiste adres. 

 

François   : (Leest verder) Ik zal een kanariegeel T shirt aandoen zo kun je mij gemakkelijk herkennen. 

Getekend, Elvira , je toekomstig lief. 

 

Pol       :  Dus als ik het goed begrijp moet je nog kennismaken met dat meisje. 

 

François:  Oui, om 15uur 30, ici.  

 

Pol       :   Spannend. 

 

François : Spannend ja, ze noemen dat tegenwoordig een (Spreekt het verkeerd uit) “Blind date”.  

 

Pol         : (Spreekt het wel goed uit) Je bedoelt een “Blind date”. 

 

Pol        :  Zet je maar even ze zal seffens wel komen. (François gaat  zitten) En wil meneer iets 

drinken? 

 

François :  No merci, ik heb deze morgen nog gedrinkt.( noteert wat, staat onnozel naar zijn bloemen 

te kijken) 

 

Pol      :   Zal ik ze in het water zetten?  

 

François  :   (François staat recht en gaat tot bij de toog… Bekijkt de bloemen) Ze hebben onder mijne 

snelle binder van de vélo gesteekt, en dat heeft ze precies niet deugd gedaan.  

 

Pol       :    (Neemt de bloemen) Nee precies niet. ( Zet de bloemen in een vaas en geeft ze terug aan 

François) 

 

François :   (Tegen Pol ) Zeg meneer, een pakje chips hoeveel kost dat? 

 

Pol      :     1 euro, en je kunt kiezen tussen zout, of paprika. 

 

François  :   (Bedenkt zich) No merci, ik heb liever pickles .  

 

Pol       :      Spijtig, die heb ik niet.  

 

François :  (kan moeilijk blijven stilzitten, kijkt op zijn uurwerk)  

 

Pol   :       Zenuwachtig? 
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François  :  Oui! Het is de allereerste keer dat ik maak een afspraak met een madam. Ik ben nerveus, 

bang schrik …Peur. 

 

Pol   :       Dat begrijp ik. Toen ik voor het eerst een afspraak had met een vrouw, had ik zoveel peur  

dat ik vergat te gaan, ik ben dan ook heel mijn leven vrijgezel gebleven.  

 

François  : Mijn mama zegt dat het beter is dat ik trouw en 10 kindjes koop. Veel kindergeld en geen 

belastingen betalen.Afin dat zegt mijn mama. 

 

Pol      :    Daar heeft jouw mama gelijk in, maar om kindjes te kopen moet je met twee zijn. 

 

Petra     :  (Komt uit de slaapkamers, ze heeft een oranje bloesje aan… .François ziet haar en speelt 

alsof het zijn blind  date is , hij staat recht) Pol kijk hier eens, onder het kopkussen van 

meneer Vandeperre lag 10€ , en een briefje waar op geschreven staat ,(leest)voor de 

allerliefste meid Petra..(Toont het geld en briefje)  

 

Pol    :      Zie je wel, meneer Vandeperre is de kwaadste nog niet. 

 

Petra      :  Dat is een heel lieve mens dat heb ik toch altijd gezegd.  

 

Pol        :   (Ironisch) 10€ , je kunt  weer wat eten kopen voor je kindjes. 

 

François  : Kindjes? Daar wist ik niets van, daarom ben jij zo laat.  

 

Petra     :  (ziet François nu pas) Laat? Ik heb meneer Vandeperre en zijne gendarm hun kamer 

gekuist. En trouwens wat heb jij daar mee te maken, menneke.  

 

François : Wel ik …euh…  

 

Petra  :      (Onderbreekt hem) En wat heb je daar in je handen, dat zijn precies bloemen die een halve 

dag onder een snelbinder hebben gezeten. 

 

François   : (Lacht verlegen)Ja dat klopt … Vous êtes Elvira? 

 

Petra     :   Elvira ?  

 

Pol       :    Wacht eens even, ik geloof….(Wordt onderbroken door François) 

 

François :  (Heeft een briefje uit zijn broekzak gehaald en onderbreekt haar.)  

                    Ik ben François Le Coq, en ik ben content dat ik Elvira met de kanariegeel bloesje  kan 

ontmoet. (François wil de vaas met bloemen aan Petra geven)Voilà, ik heb een bloempje 

meegebracht voor jou.    

                   

Petra    :   (Tegen Pol)Wie is die tortelduif eigenlijk? (Tegen François). Een kanariegeel bloesje, ben 

jij kleurenblind? Dit is oranje.En ik ben Petra, niet Elvira (Gemaakt triestig) een arme in de 

steek gelaten moeder met vier sukkeltjes van kinderen … 

 

Pol       :     (Ironisch)En een zieke moeder.  
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François : Serieus? Maar daar heb jij toch niets over geschrijf. 

 

Petra    :    Ik begrijp dat manneke niet.  

 

Pol   :        . (Tegen Petra)  Meneer had hier om 15uur30 een blind date met een Elvira , en die zou een 

kanariegeel bloesje dragen.  

 

Petra    :      En nu dacht hij dat ik… ik begin het te snappen. (Begint er mee te lachen) 

 

François  :   (Neemt het briefje en leest) Vrijdag 15 juli om 15uur 30  in pension “De Distelvink” 

 

Pol         :   (Snapt het al)  En welke dag is het vandaag ?   

 

Petra       : (Heeft er plezier in) Donderdag  14 juli, je bent een dag te vroeg Swake. 

 

Pol        :   Je komt morgen maar terug. 

 

François  : Meneer ,ik woon in Tongeren, dat is 35km van hier, (Of ander dorp of stad 35 km van de 

plaats van opvoering) en ik ben met mijne vélo. (doet nu zijn broeksspelden uit. )   

 

Petra    :   Hebben we nog een kamer vrij baas?  

 

Pol       :    (Kijkt in gastenboek) Ja zulle, voor de prijs van 18 € kan meneer hier een nachtje van de 

zalige rust genieten. 18€ ..(Op zijn Duits) Frühstück inbegrepen.  

 

François  : (Doet alsof hij het niet begrijpt) Wat is er stuk? 

 

Petra      :   Frühstück, dat wil zeggen ontbijt.  

 

Pol         :   Petit déjeuner in ’t Frans. 

 

François :  A Oui …  Maar ik  heb ’s  morgens nooit goesting om te eet.  

 

Petra      :   Dat is gemakkelijk.  

 

François:   Bon,  ik zal neem de kamer als ik eens kan telefoneer naar mijn mama. 

 

Pol        :   Natuurlijk, maar ga eerst je bagage maar binnenhalen, en dan zal Petra jou de kamer wijzen. 

 

François    :  ( Neemt  binnenband van een fiets uit zijn heuptasje) Dat is alles wat ik bij heb, een 

binnenband voor het geval ik zou val plat.  

 

Petra   :      Och dat is niet zo erg, je blijft toch maar één nacht, je kunt een slaapkleed van mij lenen.  

 

Pol      :      En proper handdoeken zijn in de prijs inbegrepen.  

 

François  :  (Probeert het nog eens)En als ik de handdoek niet gebruik, doe je dan iets van de prijs af?  

 

Pol      :       (kordaat) 18 €,  of  je doet je broeksspelden terug aan. 
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François:     (Twijfelt even) Dan maar 18€ zeker.  

 

Petra    :      ( Geamuseerd tegen Pol) Wat een sukkelachtig kieken is dat eigenlijk? 

 

Pol      :     (Pol neemt het gastenboek om François in te schrijven) Hoe was de naam? 

 

François :   François- Maurice-Désiré Le Coq. Ik woon in Tongeren…. Geboren op 27 februari 1975. 

(Jaartal aanpassen, François is 28-30 jaar) 

 

Pol      :    (Schrijft) François-Maurice- Désiré… 

 

François :   Mijn mama zegt altijd Dizzy tegen mij. 

 

Petra:        Dizzy? (Terzijde tegen Pol) Schone naam voor een kieken. 

 

François   :  Zei vond François en Maurice niet mooi, en van Désiré heeft ze Dizzy gemaakt. Schoon 

hè? 

 

Petra   :      Dizzy? En jij komt zo ver met de vélo, hebben ze bij jouw thuis geen auto? 

 

François  :  (Alsof het de normaalste zaak van de wereld is) Ja wel, maar mijne papa was met de 4x4 

BMW Jeep naar zijne chasse (jacht) in de Ardennen . 

 

Petra   :     (Verstaat het niet) Zijn wat? 

 

Pol      :     Hij bedoelt zijn jacht. 

 

François :  Ja  zijn chasse, hij schiet daar met zijn geweer op de konijn , de fazant ,de reebok,  de  

                ( knort als een zwijn)  everzwijn. 

 

Petra    :     (Verwonderd) Gaat jouw papa jagen in de Ardennen?  

 

François  :  Ja mijne papa schiet veel.Het is een echte schieter. 

 

Pol     :       En gaat je mama mee als hij gaat schieten?  

 

François :   No, mama is vandaag met de Porsche naar onze appartementen in Knokke, aan de zee.  

 

Petra      :  (Is stom verbaasd en begint geld te ruiken) En dan ben jij maar met de fiets gekomen? 

 

François :    No, no met de vélo, normaal had ik de Mercedes Sport S L K 300 décapotable genoom 

maar mijn zuster moest er dringend mee naar de Luxemburg om intrest van haar geld te 

halen.Enfin om haar te laten knippen….Ik bedoel haar couponnetjes te laten knip.Mijn 

kapitaal staat vast in de Zwitserland, daar brengt het nog veel meer op.  

 

Petra     :  (Helemaal uit haar lood geslagen) Mercedes Sport !Waaaauw 

 

Pol        :   S L K 300 ! 

 

Petra     :   Décapotable? 
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François :  Ja schoon  voiture zulle, zilvergrijs…wit lederen  interieur .. ABS… GPS én een zesde 

vitesse.   

 

Pol      :   Zo een ding gaat 270 km per uur.  

 

François:  Ja, maar als de gendarm dan maakt ene foto, o la la, dat is een duur portret.Ik kan het weet. 

 

Petra   :    Miljaar ,van zo ene droom ik al lang (heel vriendelijk) Wil je mij volgen meneer Le Coq.   

 

François  : Mag ik mijn schoenen aanhouden?  

 

Petra      :  (Heel vriendelijk) Jij mag hier bijna alles,   ik ben Petra, en zorg hier voor het eten.. drinken 

… slapen …(Stil tegen François) en als je eens wilt gemasseerd worden ….of als je  andere  

speciale  wensen hebt , zeg het maar…   (Petra en  François gaan af naar de slaapkamers)   

 

Pol       :  Hier jouw binnenband, voor het geval dat je plat valt . (Gooit de binnenband die François    

                ergens heeft laten liggen achterna) 

               (Terug achter de toog)Wat gooien ze hier binnen , precies ene die weggelopen is  

             uit de film van  Harry Potter.  

 

Petra     :   (Op uit slaapkamers) Baas hebben wij katoenen lakens, want meneer Le   

                 Coq is allergisch voor synthetische. Hij krijgt daar jeuk van . 

 

Pol        :    Dan zal hij moeten krabben, want ik heb geen andere. 

 

Petra     :    We moeten meneer Dizzy goed verzorgen, voor die keer dat we ene in huis hebben die 

geld heeft. 

 

Pol        :   Hij doet gene cent op Petra, een zakje chips van 1€ was hem nog te duur.Zijn geld staat vast 

in Zwitserland. 

 

Petra     :    Ik zal er wel voor zorgen dat zijn geld los komt, al stond het in Chaca-Makka (Gaat achter 

de toog en neemt een zakje chips) Een klein visje uitgooien om een grote te vangen. 

 

Pol       :     Doe geen moeite onze goudvis eet alleen chips met picklessmaak 

 

Petra    :   (Uitdagend) Als ik hem die chips stukje voor stukje in zijn rijk mondje stop, zal hij wel 

slikken. 

 

Pol       :   Wees toch maar voorzichtig, “ Dizzy” heeft mij gezegd dat hij tien kindjes wil.  

 

Petra   :     Tien!Vergeet  dat maar, ik neem de pil. 

 

Pol       :    Die had je beter vroeger genomen dan zat je nu niet met die 4 sukkeltjes. 

 

Petra     :    Och zaag niet. 

 

Pol          :  En vraag eens aan meneer Le Coq of hij vanavond hier eet. 
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Petra   :     Dat heb ik al gevraagd maar hij zegt dat hij deze morgen nog gegeten heeft. 

 

Pol      :     Als jij aan die kerel zijn geld geraakt, dan versta ik er niets van.En haast je de familie Van 

der Slagmolen komt seffens en die eten hier vanavond wel.  

 

Petra    :   Wat staat er op het menu? 

 

Pol       :    (Geeft Petra een menukaart) Hier, kijk maar. (we horen geluid van een zware moto 

toekomen) 

 

Petra     :  (Leest) Patatten gekookt in de schil, forel met een botersausje en peterselie. Da’s simpel. 

(Tegen Pol)Draai de patatten en de forel in aluminiumfolie, steek er boter en peterselie bij, 

laat alles gaar worden in de oven en dien op in een voorverwarmde schotel.En als 

nagerecht geef je maar een appel of een frisco.  

 

Pol        :  Ja maar….(Petra onderbreekt hem) 

 

Petra    :  En nu is er werk aan de winkel, ik moet Dizzy zijn beentjes masseren... (Af in de 

slaapkamers) 

 

Pol     :     Hoe is het toch mogelijk, Dizzy masseren. …  

               (Arie komt binnen, hij is een 25-35 jarige motorrijder ,doet zich struiser voor dan hij is…hij 

praat een beetje nasaal … en met een Hollands accent…)  

 

Arie    :    (Zet zich aan een tafel , legt zijn voeten er op ) Een pint ouwe! 

 

Pol     :     (Laat zich niet zo vlug intimideren en komt tot bij Arie) Wat wenst de jonge heer?  

 

Arie   :     (Probeert struis te doen)En pint godverdomme, dove koekoek. Stoppen in je oren?  

 

Pol     :     Ja , en jij precies een vod in je neus. (Gaat terug naar de toog) 

 

Arie    :    Braaf zijn of mijn kameraden komen jouw barak hier eens vertimmeren. Goed verstaan?  

 

Pol      :   (Heeft geen schrik) Aha, ben jij er zo ene, jij hebt je kameraden nodig om te timmeren .  

 

Arie     :   Pas op hè man. (Neemt zijn GSM) Eén telefoontje en binnen de 5 minuutjes staan hier 35 

struise gasten. 

 

Pol      :   Dat is goed, als die allemaal een paar pinten drinken en een spaghetti eten is mijne dag goed. 

 

Arie     :   (Komt tot bij de toog) Jij weet toch dat hier in de buurt dit weekend een motortreffen is. Dat 

wist jij niet hè? 

 

Pol      :      Natuurlijk wist ik dat, dat is ieder jaar het 2
de

 weekend van juli. (Kordaat) En ik heb met 

die gasten nog nooit last gehad. Dus ik hoop dat jij met mij ook geen last gaat krijgen. 

(Geeft hem een flesje bier)   

 

Arie    :    (Al een beetje minder struis ) Doe er ook wat kaas bij. 
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Pol      :     Kaas? Jonge of belegen? 

 

Arie     :    Hollandse . (Probeert zijn flesje in één teug leeg te drinken, maar als het half leeg is begint 

hij al te kokhalzen ) 

 

Pol       :    (Pol heeft ondertussen ook een flesje genomen) Kijk kerel, zo moet je dat doen. De borstkas 

en je keel goed openzetten en binnenkappen. (Drinkt zijn flesje in één teug leeg) Als je die 

vod uit je neus trekt gaat dat beter. Nog een flesje?  

 

Arie     :     Nee een portie kaas!!  

 

Pol       :    Oké!  (gaat naar de keuken) 

 

Jet     :      (De vriendin van Arie komt binnen via de voordeur, ze is gekleed in slordige motorkledij, ze 

speelt de baas over Arie)  

 

Arie     :     Waar blijf jij zolang Jet?  

 

Jet     :       Waar ik zolang blijf, hier voor de deur stond een fiets, ik heb hem gepikt en verstopt in de 

gracht, als we hem versjacheren brengt hij ons minimum 250 € op.  

 

Arie     :     (Bewonderend) Jij bent toch een straffe griet, hé Jet.  

 

Jet     :        Ik moet zorgen voor ons gewaarborgd inkomen, ik heb vandaag al ne fiets , en een paar 

botten gepikt, (Neemt vlug een fles Gin vanachter de toog en steekt ze in haar jas) en hier 

ga ik een fles Gin scheefslaan .(Maakt zich kwaad) Ik maar werken terwijl meneer hier 

pinten zit te zuipen. Waarom drink jij geen gele limonade zoals altijd?(Pol heeft vanuit de 

keuken gezien dat Jet een fles Gin wegneemt) 

 

Arie      :     Ik wou stoer doen om die oude bang te maken. 

 

Jet      :       En is het gelukt? 

 

Arie       :     Niet echt . 

 

Jet       :      Dat dacht ik al. Laat het maar aan mij over. 

 

Pol        :     ( Komt uit de keuken met portie kaas )  Asjeblieft kaas voor de jonge heer. Het is wel gene 

Hollandse maar Belgische , ook lekker zullen.  

 

Jet      :     (Jet probeert indruk te maken) Dat zullen wij wel uitmaken, paljas ik word misselijk van 

jouw gezaag. 

 

Pol         :   (Heel rustig) Kijk eens wat een vriendelijk meisjes.Wat wil je kind, ne Fristy, ne  

chocomel  met een rietje, of liever een kinderijsje?  

 

Jet       :      Whisky, puur. 
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Pol       :   (Laat zich niet intimideren) Puur nog wel. (Neemt een volle fles whisky en zet ze bij Jet) 

Asjeblieft, schenk zelf maar in.(Jet schenkt groot glas in) (Pol vraagt aan Arie) Jij ook een 

glas schone jongen? 

 

Jet    :   (Bevelend) Nee, voor hem een gele limonade.  

 

Pol       :    Oké. 

 

Arie     :   Ja en doe er wat nootjes bij.  

 

 Pol      :  Nootjes , kaas en gele limonade, daar ga jij buikpijn van krijgen.(Giet een limonade in voor 

Arie,Jet blijft drinken) 

 

Petra    :     (Komt van de slaapkamers zwaaiend met en briefje van 5€..Enthousiast) Zeg baas ik heb 

Dizzy zijn linkerbeen gemasseerd en hij heeft mij 5€ betaalt, nu seffens zijn rechterbeen, 

dan zijne rug .En zijne derrière (Zitvlak) doet ook pijn, zou hij daar zijn kont mee 

bedoelen? 

 

Arie      :    In Nederland noemt men dat een reet. 

 

Petra      : (Tegen Jet en Arie) Dag meneer, dag madame. (Ze krijgt geen antwoord) Vriendelijke 

mensen precies. Zeg Pol, de familie Van der Slagmolen is seffens hier. Moet jij niet aan het 

eten beginnen?  

 

Pol     :     Ik betaal jou om in de keuken te staan, en niet om klanten te masseren.  

 

François :  (We horen achter de scène François roepen) 

                Petra waar blijf je, mijn rug doet pijn en mijn been is stijf van de kramp. 

 

Petra   :    Je hoort het Polleke, de plicht roept.(Petra af slaapkamers) 

 

Jet     :   (Probeert nog stoer te doen, maar het lukt haar niet meer) Het is hier verdorie warm.(Ze trekt 

haar jas uit.. ze heeft een gele T –shirt aan… ze drinkt nog eens aan haar glas) Goeie 

whisky verdorie, goeie… goeie  . (valt tegen de toog) 

 

Pol      :   (Bekijkt de fles) Chivas Rigal, 12 jaar oud, 40 graden. (Tegen Arie) Mijn merk. 

 

Arie     :    Jet is die van den Aldi gewoon.  

 

Pol       :    (Bekijkt de fles) Zeg dat mens heeft nogal gezopen, die fles is bijna half leeg, (tegen Arie) 

Dat is dan 20€ plus nog 4€ voor de kaas en de limonade. 

 

Arie      :   (Tegen Pol)Maar dat kan ik niet betalen, Jet heb je dat gehoord je hebt voor 20€ whisky 

gezopen.  

 

Jet      :    (Zat en agressief)Jij bent zot, Hollander. 

 

Petra     :  (Komt van de slaapkamer samen met François, hij is op blote voeten met zijn broekspijpen 

opgerold) Pol, Dizzy heeft besloten om vanavond toch van onze heerlijke forel te proeven. 

En als aperitiefje zou hij graag een gin tonic drinken. 
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Pol        :   (Kijkt achter de toog) Ik heb gene gin meer in huis, maar ik denk dat er een fles in Jet hare 

jas zit.Kijk eens Petra.  

 

Petra      :  (zoekt in de jas van Jet en haalt er de fles uit) Je hebt gelijk baas. (Pol neemt de fles en 

schenkt gin in ) 

 

Arie      :  (Onschuldig) Ja die heeft ze in de Aldi gekocht, (vrijgevig) Maar drink er maar van, je moet 

hem niet betalen. 

 

François  :  (Bekijkt de fles) Meneer,in Aldi verkopen ze niet dat merk .  

 

Pol   :      (Geeft François zijn glas gin) Asjeblief meneer Le Coq en laat het je smaken. 

 

François : Schol Leopol. ( Komt naar voor en ziet dat Jet een geel T-shirt aan heeft…enthousiast ) Het 

meisje met de gele bloesje. Waar zijn mijn bloemen? (neemt de bloemen en wil ze aan Jet 

geven… geen reactie) Is zij ziek? 

 

Petra    :   (Wil geen concurrentie) Euh… meneer Dizzy zouden wij niet terug naar jouw kamer gaan 

dan kan ik je nekje eens masseren. 

 

François  : Maar de meisje met de gele bloesje dan. 

  

Petra  :     (Bedenkt een plan)Welk gele bloesje?  

 

François :  (Wijst op Jet) Hier, zo geel als de kanarie en mijn blind date zou… 

 

Petra  :    (onderbreekt hem)Maar jij vergist je Dizzyke, van mijn oranje bloesje dacht je ook dat het  

geel was.Jongen toch, heeft jouw mama nooit gezegd dat je kleurenblind bent, dat is niet 

geel, maar groen. Hè Pol? …(Pol reageert niet) Hè Pol!!! 

 

Pol       :   In kleuren ben ik nooit gene sterke geweest.  

 

Arie      :  (Lacht ) Groen?… Jij bent gek, da’s geel , zo geel als…(weet het niet).  

 

Petra     :  (Heel serieus) Als wat?  

 

Arie      :   Ja euh….weet ik veel. 

 

Petra :       En jij weet niet veel, dat zie ik wel.(Wijst op Jet haar bloesje) Als dat, volgens jou een geel 

bloesje is dan bent jij ook kleurenblind.  

 

Arie     :   (Dom… gelooft haar al bijna) Denk je dat juffrouw?  

 

 Petra    :  Absoluut.  

 

Arie       :  (Heel dom) Nu begrijp ik waarom ik zoveel processen krijg. Ah ja, ik verwissel de kleuren, 

ik stop bij een groen licht en rijd verder als het rood is.  

 

Petra     : Jullie moeten eens naar een goede dokter gaan jongens.  
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François  : Kan die ons helpen, er van af? 

 

Petra     :   Nee dat niet, maar als hij de juiste papieren invult kun je er een schone cent invaliditeit van 

trekken.  

 

Arie       :  (Geïnteresseerd) Serieus, dat is goed, als ik dan mijn invaliditeitspensioen krijg dan ben ik 

van dat doppen af?(heeft er plezier in)  

 

Petra      :  (gemaakt serieus) Kleurenblindheid dat is niet om mee te lachen. 

 

Arie       :   (Bekijkt Jet haar bloesje, dan zijn gele limonade…heel dom) Maar wacht eens, als Jet haar 

T-shirt groen is , dan is die limonade ook ,  dan heb ik altijd groene limonade gedronken. 

 

Petra     :   Ah ja, natuurlijk, wij hebben hier geen gele limonade. Hè baas? Hè baas!(Pol schudt nee) 

 

Arie       :  (Onnozel lachend)En ik dacht dat ik gene groene limonade lustte. 

 

Petra      :  (serieus)Kleurenblindheid komt veel voor bij mannen, mannen die te weinig seks hebben. 

 

Arie       :   Serieus? Te weinig seks, heeft dat met…?  

 

Petra    :     Het ene is het gevolg van het andere. 

 

Pol       :     (Geamuseerd) Ja, ja … ik ga aan het eten beginnen. (Tegen François) Jij eet dus mee 

meneer Le Coq?  

 

François  :  Oui,  Petra heeft gezegd, dat de aperitief en het avondeten in de 18€ inbegrepen  is. 

 

Pol     :       (Ongelovig) Petra , half pension kost 36 € , dat weet je toch.  

 

Petra   :      (Terzijde tegen Pol) Denkt er aan dat je met een klein visje ne grote kunt vangen. 

 

Pol    :       Het is maar te hopen dat jouw goudkarper bijt. (Hij wil naar de keuken gaan maar we horen 

in de verte de familie Van der Slagmolen afkomen. Désiré en Bomma zingen een 

staplied…bv: Op de heide waait de wind…   

                Ze zijn alle vier gekleed in wandeluitrusting, korte broek, hoge schoenen, …ze dragen ook 

allen een grote rugzak) 

              ( Désiré komt als eerste binnen, hij heeft een stafkaart bij, hij wordt gevolgd door Net,  de 

bomma ,Désiré is de schoonzoon van  Net.) 

 

Désiré  :    Pension “De Distelvink” is dat hier? 

 

Pol      :     Zeker meneer, en jij bent de familie Van der Slagmolen? 

 

Désiré  :    Dat klopt, ik ben den Dis en zij hier is Netje , ons bomma. De rest is in aantocht. (Roept 

naar buiten) Kom maar binnen, hier is’t. 

 

Net      :     (Begint haar rugzak af te doen) Allé we zijn er. (Geamuseerd tegen Désiré) Goed dat we 

wat kilometers verkeerd gelopen hebben, anders waren we te vroeg hier geweest. 
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Yolanda :   (Komt binnen , het is duidelijk dat ze stik kapot is, schreeuwt tegen Désiré) Zeg, meneer 

Van der Slagmolen, als jij ooit nog durft praten over te voet op vakantie gaan, dan boeken 

ons Sandra en ik een reis naar Torremoslinios (bedoelt Torremolinos) en we gaan daar 14 

dagen op onze rug liggen. Jij en ons bomma kunt ondertussen met de rugzak rond sleuren 

zoveel als je wilt en waar dat je wilt. (Doet de rugzak af) 

 

Net      :     Potverdorie Dis, dat gaat plezant worden. 

 

Yolanda :  In Torremoslinios zal het ook plezant worden. Op mijne rug, 14 dagen op mijne rug. 

 

Désiré   :   (Geamuseerd) Dat gaat geen zicht zijn wicht. 

 

Yolanda  : (Dromend)Zon, strand en zee, en ’s avonds paella en sangria, opgediend door ne knappe, 

gebruinde vurige Spaanse Spanjaard. (Gaat zitten en begint haar schoenen uit te trekken) 

Ik zal daar die zware lompe wandelschoenen niet meer nodig hebben.  

 

Net        :  Nee , al wat jij daar nodig hebt is een badhanddoek, zonnecrème en een dikke rol WC 

papier, voor als je diarree krijgt. 

 

Pol     :     En dat krijg je daar, zeker weten.Er gaat niets boven een gezellige vakantie in ons eigen 

land. 

 

Yolanda : Sandra en ik zullen daar onze gang wel gaan.  

 

Désiré  :   (Geamuseerd)De afgang bedoelt je.  

 

Net       :  Al die vurige Spanjaarden stinken naar de look. 

 

Yolanda : En hier stinkt het naar zweetvoeten. (klagend)Mijn voeten, mijn benen ,mijne rug alles doet 

pijn.  

 

Net        :  Ons Landa wandelt niet graag, hè wicht. 

 

Yolanda :  Ja wel, een toertje van een paar km en dan ergens een tasje koffie met een lekker praline en 

een koekje bij gaan drinken, zoals ieder normale mens doet. Maar jij bent niet normaal, 25 

km met 12 kilo op je rug hangen. Ik weet één ding, als je een muilezel zoveel op zijne rug 

hangt staan de mannen van Gaia aan je deur.  En dan te weten dat er bij ons thuis twee 

auto’s in de garage staan, twee.  

 

François  :  (Terzijde tegen Pol) Wij hebben bij ons thuis drie auto’s en twee muilezels. 

 

Pol          :   (Ironisch) Ja en hij is met de fiets gekomen. 

 

Yolanda  :  Twee uur en half flink doorstappen en we zijn er, zei meneer daar. (Brult) We zijn begot 

zes uur onderweg geweest.  

 

Désiré    :  Denk je dat? 
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Net         :  Ja Dis, we hebben wat omweg gemaakt want we zijn tweemaal dezelfde kerk gepasseerd. 

De eerste keer gingen de mensen naar de mis en toen we de tweede keer passeerde kwamen 

de ze uit de mis.  

 

Yolanda  :  (Kwaad) Ja, en zo een mis duurt gewoonlijk een uur. 

 

Net        :   Een oud madammeke riep nog naar mij,“ Hoeveel toertjes moeten jullie zo lopen? “ 

 

Désiré     :   Serieus?  

 

Yolanda  :   Zeker serieus, kilometers zijn we verkeerd gelopen.  

 

Désiré    :   (Verontschuldigend) Ja, ik zou me eens nieuwe stafkaarten moeten kopen. 

 

Yolanda  :  (Kwaad) Koop dan ook een goed kompas, dan kun je wat mij betreft naar de noordpool. En 

loop daar maar verloren, koop er een iglo en blijf er wonen.  

 

Désiré   :  Jij in Spanje, zwetend op het hete zand, en ik bibberend in een iglo op de noordpool, dat is 

bijna zoveel temperatuurverschil als bij ons in het bed…. 

 

Yolanda : (Onderbreekt hem) Och zot….Ik weet niet eens meer waar mijn voeten ophouden en mijn 

benen beginnen, zo een pijn doet alles. 

 

Petra    : (Positief) Ik zal seffens een warm voetbadje klaarmaken mevrouw, en als je daar 20 

minuutjes met je voetjes gaat inzitten dan kun je morgen opnieuw gaan wandelen. 

 

Yolanda : (Fel)Ik kan het woord wandelen niet meer horen. En geef me nu eens een goed tasje koffie 

,dat heb ik nu nodig.  

 

Pol       :    Komt in orde madame. 

 

Yolanda :  En doe er een praline bij. 

 

Désiré  :   Voor mij een pintje. En jij een kriek bomma?   

 

Net      :    Hoe kun je het weten Dis.(Pol zorgt voor de drank) 

 

Petra    :   Ik hoop dat je hier een aangename vakantie zult beleven. (Wil kompassie opwekken) Ik, een 

in de steek gelaten moedertje, met vijf arme dutsjes van kinderen heb geen centen om op 

vakantie te gaan.Ik verdien hier veel te weinig, maar ik hoop dat ik regelmatig wat 

drinkgeld krijg. 

 

Pol    :      (terzijde tegen Petra) Petra, dat zeg je toch niet. 

 

Petra   :    (terzijde tegen Pol)Waarom niet, nu weten ze het toch. 

 

 Pol    :      (Tegen de fam Van der Slagmolen) Wat mij betreft ook van harte welkom…Maar als ik me 

niet vergis was er geboekt voor 4 personen. Of niet? 

 

Net     :     Ja  ,voor mijne schoonzoon, mijn dochter, mijn kleindochter … en  …(Kijken allen rond) 
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Yolanda :  (Is nog steeds met haar pijnlijke voeten bezig….Mist nu pas Sandra…Paniekerig) Waar is 

ons Sandrake?  

 

Net     :     (Droog ) Twee kilometer van hier is ze nog eens achter een boom gaan zitten en daarna heb 

ik ze niet meer gezien. 

 

Yolanda :  (Loopt op haar sokken, in paniek naar buiten) Sandra… Sandrake…(Dis neemt 

ondertussen rustig zijn pint…) 

 

Désiré  :    Mens , mens toch…dat is nu altijd het zelfde met dat kind.  

 

Yolanda   : (Yolanda terug binnen… kwaad tegen Dis) Van der Slagmolen, kom ons Sandra zoeken in 

plaats van pinten te zuipen.. (Yolanda af)  

 

Désiré  :   (Ironische) Mijn vakantie begint weer schitterend. (Dis volgt haar, neemt zijn pint mee) 

 

François : (Verstaat het niet) Scheelt er feitelijk iets ergs? 

 

Net       :   Maar nee jongen.(Tegen de anderen) Ons Sandra zijn we regelmatig kwijt. Ah ja, bij elk 

bloemetje blijft ze staan, 4 maal per uur moet ze gaan pissen, alle 600 meter is hare nestel 

los, alle 20 minuten zit er een steentje in hare schoen. Een braaf kind zulle, beesten, 

bloemen en planten, dat is hare winkel. Ze is 22 jaar maar praat ze niet van ‘n vent, van het 

woord alleen wordt ze al misselijk. (Is tot bij Jet gekomen) Wat mankeert dat wicht, ook 

misselijk? 

 

Arie      :  Teveel gezopen. 

 

Pol     :     Ze is poepeloere zat.  

 

Net     :     (Tegen Jet)Drink eens van mijn kriek, daar kun je eens goed van boeren. (We horen wat 

onduidelijke geluiden) Nee dus. 

 

Désiré      : (Komt terug binnen)We hebben ze gevonden, ze stond in de forellenvijver, en was tegen 

een kikvors aan’t praten. 

 

Net    :     (Geamuseerd) Ze moet daar niet tegen praten, ze moet die een kus geven. Dan verandert hij 

misschien in een prins. 

 

Yolanda:  (Komt binnen samen met Sandra) Maar kind toch, ons zo ongerust maken. 

 

Sandra    :(Is doodmoe en staat er een beetje triestig bij) Mama, ik denk dat mijn voeten nat zijn.  

 

Désiré   :  (Tegen bomma)Dat denk ik ook, ze stond tot aan haar knieën in het water. 

 

 Yolanda :  Kom kind, ik zal je schoenen en sokken eens uittrekken. (Yolanda helpt haar bij het 

uittrekken van de schoenen) 

 

François  : (Komt tot bij Sandra) Drink maar eens van mijn glas juffrouw, daar word je vanbinnen 

helemaal warm van. 
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Net   :       Doe geen moeite manneke, ons Sandra drinkt alleen chocopap. 

 

Désiré    : Geef mij nog maar een pintje.  

 

Yolanda :  (kordaat) Nee Dis. 

 

Arie   :      En ik ga eens proberen om Jet vanachter op de moto te krijgen.  

 

Pol     :     Ik denk dat het veiliger is dat jij en Jet vannacht hier blijven slapen. 

 

Arie    :    Dat kunnen wij niet betalen, veel te duur . 

 

Pol     :     Je zult moeten werken voor de kost.En trouwens je moet die whisky en die kaas nog betalen. 

 

Arie    :     Ja maar! 

 

 Pol          (Kordaat) Vooruit!Kamer zeven is nog vrij. 

 

Arie    :   (onderdanig) Kom Jet. (Ondersteunt Jet en gaat af slaapkamers) 

 

Pol     :     (Neemt gastenboek) Dus de verdeling van de kamers is als volgt . Arie en Jet  kamer 7. 

Bomma en kleindochter kamer 3 .  

 

Sandra :   (zeurend) Ik slaap niet graag bij ons bomma, die snurkt. 

 

Net      :   En jij maakt mij alle 20 minuten wakker om te zeggen dat jij niet kunt slapen. 

 

Pol      :    Meneer en madame Van der Slagmolen… Kamer 1. 

En meneer Le Coq slaapt in kamer 2 . Om zeven uur wordt het avondeten opgediend.  

 

François :  Ik weet de weg al. (Françios gaan  naar hun kamer) 

 

(Dis en bomma volgen terwijl zij een staplied zingen… vb: Macadam.. macadam macadam 

dam dam.. marcheren ze naar de slaapkamers) 

 

Yolanda :  Hoe is’t toch mogelijk. 

                 

Sandra :   (Zeurend) Moet ik nu echt bij bomma slapen? 

 

Yolanda :  Ja kindje, ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar ik zal je oordopjes geven .(Yolanda en 

Sandra af naar de slaapkamers met hun rugzak)  

 

Petra   :     (terwijl ze wat opruimt)Zeg Pol, meneer François heeft me nog het een en het ander vertelt  

                  van zijn familie. Rijk dat die zijn, daar heb je geen gedacht van. En ze zijn van adel, zijn  

                  papa is,” Baron Henri Le Coq de Poule”.  

 

Pol      :     Schone naam, “Le Coq de Poule”, de haan en de hen, Dizzy zal het kieken van de familie 

zijn. 
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Petra    :   (Gaat gedreven verder) Ze hebben zes eigen huizen, en een grote villa in het zuiden van 

Frankrijk. Papa gaat jagen in de Ardennen, en ze hebben drie auto’s. 

 

Pol       :  En twee muilezels, dat wisten we al. 

 

Petra     : Drie dure auto’s. 

 

Pol      :   En die sukkelaar komt naar hier met de fiets om een lief te zoeken, ik snap het niet. Mensen 

van adel zoeken normaal hun lief in eigen adellijke kringen. 

 

Petra   :    Dat is het juist, zijne papa wou hem koppelen aan een uitgedroogde adellijke zuurpruim van 

45 jaar, maar dat wil hij niet.  

 

Pol     :    Nee, hij moet er absoluut één hebben met een geel bloesje. En nu dat jij hem hebt 

wijsgemaakt dat geel eigenlijk geen geel is maar groen, gaat die sukkel serieus in de 

problemen geraken.  

 

Petra  :     Ik zal hem wel helpen. Dat visje zal bijten, en deze keer aan mijn haakje. 

 

Pol      :    Zeg over visjes gesproken, de forel moet nog de oven in. 

 

Petra   :    Dat komt in orde baas. (Dromerig ) Nog een paar weken goed doorwerken en ik ben van 

adel. Ik, barones Petra Le Coq de Poule. (Tegen Pol) Als we in het zuiden van Frankrijk 

wonen stuur ik je wel een foto van onze villa . (Af in de keuken) 

 

Pol       :  (Roept haar achterna…Ironisch) Het is te hopen dat het een grote villa is, jouw kindjes 

hebben plaats nodig.. 

 

Petra   :    (Steekt haar hoofd door de keukendeur en zegt geamuseerd) Het is een villa met zes 

slaapkamers, drie badkamers, jacuzzi, sauna, en een groot zwembad.  

 

François :  (We horen François achter de scène roepen) Petra kom jij de nestel van mijn schoen los 

maken.  

 

Petra    :   Ik kom Dizzy, ik kom. (Loopt naar de slaapkamer, draait zich om en commandeert Pol) Als 

je die forel 20 minuten in de oven zet is hij klaar, en vergeet er de patatten niet bij te doen . 

(Petra af in de slaapkamers) 

 

 Pol      :   En ik dacht dat ik hier de baas was.  

 

Doek 
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Tweede bedrijf 

 

              (Avond zelfde dag, Yolanda, Désiré en Net zitten samen aan een tafeltje,François en Sandra 

aan een ander tafeltje, Sandra zit er tegen haar goesting…Ze hebben gedaan met eten… 

Petra is de tafel aan het afruimen.)  

 

Petra :   (Petra draagt de laatste borden naar de keuken en komt dan aan de tafel van meneer 

François… heel vriendelijk) En heeft het gesmaakt meneer Dizzy?  

 

François : Buitengewoon, om de duim en de vinger af te bijten. 

 

Net     :   (Verbetert hem) Af te likken. 

 

François : Dat ook ja.   

 

Petra  :   Zal ik nog wat wijn inschenken? 

 

François : Graag juffrouw, lekkere wijn. (Petra schenkt wijn in)  

 

Yolanda  : Het eten was ook heel lekker juffrouw.   

 

Désiré   :  (Geamuseerd) Ja, niet slecht, maar ik denk dat jullie hier te weinig personeel hebben. 

 

Petra :   Dat heb ik al dikwijls tegen mijne baas gezegd.Maar een extra keukenhulpje kan er niet af.  

 

Net    :   En waarom denk je dat Dis?  

 

Désiré   : (Geamuseerd) Omdat de patatten niet geschild waren. 

 

Yolanda : (Geeft Dis een stamp onder de tafel door) Dat moet zo, boer, dat zijn Pommes de 

Cochon….. maar ja, jij kent niets van de verfijnde keuken.  

 

Désiré :  Dat klopt, thuis is het 5 maal per week ajuinsaus met een worstje, en in het weekend frieten 

met een curry worst .   

 

Sandra :  (Met een lang gezicht) Dat is nog altijd beter dan zo een arm forelletje. Het beestje keek 

naar mij met van die grote triestige ogen, precies of hij iets tegen mij wou zeggen.  

 

Désiré   : (Gemaakt ernstig) Maar hij zei toch niets? 

 

Sandra  : (Dom) Nee. 

 

Désiré   :  Gelukkig, stel je voor dat hij wel iets gezegd had 

  

François : (Geamuseerd)Dan was hij niet dood geweest. (Lacht uitbundig en noteert wat in zijn 

notaboekje) 
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Sandra   : (Koppig)Je moet daar niet mee lachen. Ik lust geen vis, visjes moeten in het water 

zwemmen.  

 

Petra    :  Wil ik voor de juffrouw iets anders klaarmaken, er zitten nog kikkerbilletjes in de 

diepvries. (Sandra springt recht en loopt met de hand voor haar mond naar de 

slaapkamers) 

 

Yolanda : Dat had je nu echt niet moeten zeggen. Kikkers , dat zijn ons Sandra haar 

lievelingsdiertjes , haar speelkameraadjes.   

 

Net  :     Kikkerbillen met looksaus, niet slecht. (Tegen Petra)Maar de forel was ook buitengewoon 

lekker, alleen een beetje te hard gezouten. Kun je nog een flesje wijn brengen, ik heb 

verdorie nog dorst. 

 

Désiré  :  (Schraapt de keel)Dat is een goed gedacht bomma. 

 

Yolanda : (Kordaat) Jullie hebben wijn genoeg gedronken, drink maar wat water.  

 

Net     :    Water, dat dient om patatten in te koken. 

 

Yolanda : (Beveelt) Petra, een karaf water. 

 

Net      :    (Probeert het nog eens) En een pintje voor Dis en een kriek voor mij.  

 

Yolanda  :  Water, bomma, water.Versta je mij niet? (Petra af in de keuken) 

 

Désiré   :   Lap, het gaat weer een gezellige vakantie worden, ik sta al vanaf de eerste dag op 

rantsoen.   

 

François :  (Heeft nog wat wijn in zijn fles en biedt Dis en Net een glas aan) Wil je misschien van 

mij een glaasje wijn meneer.  

 

Désiré    :  Merci kerel, jij kent de catechismus, dorstige laven is een werk van barmhartigheid, 

bedankt.    

 

Yolanda : (maakt zich kwaad) Désiré en  bomma, ik heb gezegd water. 

  

François :  (Drinkt aan zijn glas) Lekkere wijn.  

 

Désiré  :   Ja dat zal wel. (Probeert het op een andere manier) Schatteke, kom nu, laat ons toch een 

beetje genieten van de goede dingen des levens, we zijn toch op vakantie.  

 

Yolanda : Het is juist tijdens de vakantie dat ik je kort moet houden, ik wil niet dat je hier vannacht 

de boel onderkotst zoals vorig jaar in Blankenbergen. (Petra komt uit de keuken met karaf 

water) 

 

Désiré   :(Vraagt aan bomma)Zijn wij vorig jaar naar Blankenbergen geweest? (Bomma knikt 

bevestigend.) En heb ik toen alles onder…. 

 

Net   :   (Onderbreekt Dis)  Niet alles, maar toch veel.   
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Sandra  : (Komt in de deur van de slaapkamers) Ma… ik wil nog ne frisco.  

 

Désiré    : Je hebt al een frisco gehad Sandra…Zeurkont.! 

 

Yolanda :  Laat dat kind toch.(Tegen Sandra) Als jij graag een frisco hebt dan krijg jij een frisco 

Sandrake, het is voor jou ook vakantie. 

 

Désiré    :  En is het voor mij dan geen vakantie…Kus toch nu mijn…(Petra zet de karaf op tafel) 

 

Net      :    (Onderbreekt Dis)Dat helpt niet jongen, het zal water worden. 

 

Petra  :   Welke frisco had de juffrouw graag gehad?(Achter de toog) Ene met nootjes of ene zonder 

nootjes, of heb je liever een ijslolly? 

 

Sandra :  (Kan niet beslissen) Euh… Wat zou ik nemen mama? 

 

Désiré    : (Tegen Net) Ze kan nog niet kiezen tussen een frisco en een ijslolly. Wat gaat dat worden 

als ze eens een vent moet kiezen. 

 

Net      :    (Geamuseerd)Het zal een vent worden die frisco’s verkoopt.  

 

François : (Begint te lachen en schrijft wat in zijn boekje) 

 

Sandra :  (Zenuwachtig) Ik moet gene vent, ik wil gene vent . 

 

Net     :    (Onderbreekt haar)Ne vent is vies.Hè kind? 

 

Dis   :       Hopelijk verandert dat nog. 

 

Yolanda : Voor mij moet dat niet veranderen, en als Sandrake ooit verliefd wordt, dan hoop ik dat 

het op een deftige, keurige en goed bemiddelde kerel is … en niet op zo egoïstische 

armoezaaier als Désiré Van der Slagmolen.  

 

François :  En wie is eigenlijk Désiré Van der… 

 

Désiré    :   (Onderbreekt François)  Ik, ben Désiré Van der Slagmolen, en wat ons Landa juist 

vertelde was volgens haar mijne “curriculum vitae”. Schoon hè?  

 

Yolanda : (Opgewonden) En ik wil niet dat je Landa tegen mij zegt. Het is Yolanda. 

 

Désiré   :  (tegen bomma) Als ik dat maar kan onthouden. (François noteert ijverig in zijn 

notaboekje) 

 

Net        :   Wat ben jij toch allemaal aan’t schrijven meneer François? 

 

François :  Ik schijf in mijn dagboek madame. 

 

Net       :    Dat is interessant, mag ik eens lezen? 
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François  :  Dat is privé madam, hier in staan mijn grootste geheimen. 

 

Sandra :  (Heeft zolang nagedacht) Geef me maar ene met nootjes.  

 

Petra   :  Komt in orde. (Petra gaat richting keuken) 

 

Sandra : (Bedenkt zich) Of nee, geef me maar een ijslolly, met Cola smaak. 

 

Petra   :  Ik zal eens kijken of we die nog hebben. (Petra af in de keuken) 

 

François : (Tegen Sandra) Een ijslolly met cola,.daar krijg je pukkels en puisten van. 

 

Net     :   Ja dat klopt, dat komt van de kleurstof die daar inzit. 

 

Sandra  : Serieus! (Loopt naar de keuken en roept op Petra) Geef me maar een gewone frisco. 

 

Petra  :    (Komt terug uit de keuken , maakt zich kwaad) Wat moet het nu eigenlijk zijn? 

 

Sandra :   (Verlegen) Een gewone frisco.  

 

Petra     :  (Ironisch) Jij weet tenminste wat je wilt hè kind.(Petra af keuken) 

 

Désiré  :   Jij kunt toch moeilijk doen Sandra. 

 

Yolanda : Dat kind zal het zeker van geen vreemde hebben. 

 

Petra    :  (Op uit de keuken met frisco)Asjeblieft juffrouw.(Petra gaat achter de toog) 

 

Sandra :   Dank u wel . (Sandra geniet van haar frisco) 

 

Désiré   :  En zorg maar dat die frisco op is, het is tijd om te gaan slapen. 

 

Yolanda :Zorg jij maar dat die karaf water leeg is, je had toch zo een grote dorst. 

 

 Net    :   Wel, je gaat het niet geloven maar als ik ’s avonds veel water drink krijg ik maagpijn.   

 

Désiré :  Ik ook. 

 

Net      :  Ik ben dan ’s anderendaags gene mens. 

 

Désiré   :  Ik ook niet.  

 

Yolanda : Het is niet te geloven, jullie zijn eigenlijk geen familie van elkaar, maar toch precies een 

ééneiige tweeling.Als de ene een wind laat is de ander zijn buikpijn gedaan.Niet te geloven.  

 

Désiré   :  Ik krijg koppijn van jouw gezaag. 

 

Net      :   (Geamuseerd) Ik heb al koppijn. 

 

Désiré   : (Geamuseerd)  Wacht, dan zal ik een pilletje innemen. 
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Net     :   Doe dat Dis.(Heeft er plezier in) 

 

Désiré  :  Morgen in de voormiddag ga ik vissen, en namiddag een stevige wandeling maken.  

 

Net   :      Een stevige wandeling in de namiddag, het is dat wat wij nodig heb.  

 

Yolanda : Ga maar dan ben ik ook eens op mijn gemak.(Tegen Sandra) Wij zullen ons wel amuseren 

hè Sandrake.  

 

Sandra : (Eet met smaak) Lekkere frisco.  

 

Net    :  (Terzijde tegen Dis)Wij met ons tweetjes een ferm wandeling,en onderweg ergens een pint 

of twee, drie, ( steekt 5 vingers omhoog)gaan drinken.  

 

Arie   :    (Komt uit de keuken, hij is nog een bord aan het afdrogen) Zeg, ik heb gedaan met 

afwassen, dit is het laatste bord. 

 

Petra  :    Goed zo, de glazen nog, de tafels afkuisen, de vuilbakken buiten zetten, de stoep kuisen… 

 

Arie    :   (Onderbreekt haar) Je vergeet toch niet dat ik een dopper ben. 

                (Dis gaat tot bij de bar , Arie geeft hem in het geniep een flesje bier) 

 

Petra  :    Klaag maar niet, je krijgt een overnachting voor twee personen, plus eten, en in ruil moet je 

hier een paar uur werken. (Petra af keuken) 

 

Arie    :   Maar wie moet het weer doen, ik, Jet ligt met een stuk in haar voeten in bed, de zatte fles. 

 

François : (Geamuseerd) Ja, ze was pipopoepiloeri zat. (Schrijft weer in zijn boekje) 

 

Yolanda :  (Terzijde tegen bomma) Wat voor een kieken is dat eigenlijk? 

 

Net   :     Volgens mij een Waal die Vlaams aan het leren is. 

 

Yolanda : En wat een belachelijke naam heeft dat manneke.. Dizzy! 

 

François : (Heeft het gehoord)Ik heet eigenlijk François, Maurice, Désiré maar mijne mama heeft 

van Désiré ,Dizzy gemaakt. 

 

Net       :   Ik vind dat schoon, Dizzy, zou dat niets voor jou zijn Dis? 

 

Désiré   :   (Geamuseerd)Misschien wel éh. Dizzy Van der Slagmolen. 

 

François  :  Dat klinkt zo een beetje artistiek . 

 

Yolanda :  Laat maar, dan durf ik zeker niet meer met hem op straat komen. 

 

Pol       :  (Komt uit de keuken, hij is gekleed als motorrijder, lederen jas en broek, helm. Op zijn                                 

T shirt staat “ Motorclub De Pitbulls”)   
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Net      :   Kijk daar, de baas gaat er precies nog vandoor. 

 

Pol      :   Dat klopt ja. 

 

Net  :       En met de moto?  

 

Pol   :      Dat heb jij goed gezien madame. 

 

François:  Mijne papa heeft ook een zware moto, een Harley Davidson  

 

Arie       :  (Vol bewondering) Harley Davidson  ….waauw… 

 

François : Papa zijn kameraad, baron Charel De Krutsellaar heeft zo een machine, en toen moest 

mijne papa er ook een hebben. Juist kleine kindjes zei mijn mama.  

 

Yolanda :  (Nieuwsgierig en verwondert) Zijne kameraad, baron Charel De…? 

 

François : De Krutsellaar, madam. 

 

Pol       :  Meneer François is van adel. Zijn papa is baron Henri Le Coq. (Yolanda ziet in François al 

onmiddellijk een vrijer voor haar dochter en is er dan ook heel vriendelijk tegen) 

 

Yolanda  :(Bewonderend) Van adel ? (terzijde tegen Sandra) Heb je dat gehoord Sandra? (Het 

interesseert Sandra niet veel)  

 

Désiré   : En die baron is de kameraad van jouw papa?  

 

François : Oui, Oui.  

 

Désiré     : (Geamuseerd)Toch jammer dat ik zo gene kameraad heb hè. 

 

Yolanda : Heel jammer, jouw kameraad is een dopper.Hij rookt als een ketter, zuipt als een koe, is 

zo stom als een kieken, zo koppig als een ezel en kan de vrouwen niet gerust laten. 

 

Net      :   Maar voor de rest is dat een heel gewone mens.  

 

 Désiré   : Achter de vrouwen aanzitten, dat doet baron De Frutsellaar misschien ook, want je moet 

maar niet geloven dat die van adel allemaal heilig zijn. Er doen de wildste verhalen de 

ronde over die kerels met hun blauw bloed. 

 

Yolanda : Moet ik de verhalen over jou en je kameraad ook eens vertellen? 

 

Désiré   : ( Geamuseerd) Nu niet vrouwtje, dan gaat het te laat worden. (Tegen François)  

 

Net   :     Waarom ben je dan niet met die Harley naar hier gekomen? 

  

François : Ik durf niet rijden op papa zijn “motocyclette”. 

 

Désiré   :  Ik zou wel durven, maar ik krijg er gene van ons Landa. 
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Yolanda : (Kwaad) Yo-lan-da.  

 

Sandra  :  Een zware moto is gevaarlijk, pa.  

 

Pol     :   Maar nee , je moet je verstand gebruiken. Als ik met mijn BMW 750  op de baan ben, ben 

ik altijd heel voorzichtig, je moet geen gekke toeren uithalen met zo een machine tussen je 

benen. 

 

Net     :   (Dubbelzinnig) Met het machine tussen je benen mag je zo wie zo nooit gekke toeren 

uithalen..(Dis heeft er plezier in) 

 

Yolanda : ( Yolanda kwaad) Ma, hou je manieren, (Gaat dichter bij François zitten) we zitten hier 

met deftig en voornaam volk aan de tafel.(Vraagt bewonderend) Dizzy, met je voornaam 

en…(Net gaat naar de bar en krijgt in het geniep een flesje bier van Pol) 

 

François : (Onderbreekt Yolanda) Le Coq met mijn familienaam.  

 

Yolanda :  (Bewonderend) Dat hoor je dat jij niet uit een boerenbroek geschud bent.  

 

François : Pardon madame? 

 

Yolanda : Ik wil zeggen dat ik aan je naam hoor dat jij uit een chique familie komt. Dizzy Le Coq, 

schoon hè Sandrake?(Sandra trekt eens met haar schouders)  

 

Net     :   (Tegen Dis) Versta jij ons Landa Dis? 

 

Désiré  :  Ik doe mijn best bomma, ik doe mijn best.  

 

Arie      :  (Bewonderend tegen François) Papa Le Coq  een  Harley (Tegen Pol) En jij een BMW 

750, amaai.  

 

Pol       : Ja,en wat voor een machine heb jij ? 

 

 Arie     :  Ik heb eigenlijk gene moto, we zijn met die van Jet naar hier gekomen, hij is 25 jaar oud.  

 

Pol       :  Vijfentwintig ….die moet je mij verkopen, dat is antiek. Ik ben president van de motorclub 

“ De Pitbulls “ en verzamel die oude spullen.  

 

 Arie     : (Verbaasd) Ben jij de president van de “Pitbulls”? Dat wist ik niet. 

 

 Pol      :  Natuurlijk wist jij dat niet, anders had je straks zo geen grote muil opgezet.(Petra op uit de 

keuken) Is de afwas al gedaan?  

 

Arie      : (begint vlug te werken)Bijna, alleen de glazen nog.  

 

Pol        : Goed zo, en zeg tegen Jet dat ze morgenvroeg de toiletten kuist .  

 

Arie   :     Jet? De toiletten kuisen?  
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Pol   :      Ja Jet, ik zet hare moto achter slot, ze krijgt hem pas terug als jullie genoeg gewerkt hebt 

om de drank te betalen. Ik ga ene drinken op het motortreffen.En houd de zaak hier een 

beetje in het oog  Petra. Slaapwel. (Pol af …Petra heeft ondertussen de glazen bij elkaar 

gedaan en draagt ze naar de keuken, Arie ook af keuken)  

 

 

          Désiré  :  Met een zware moto naar een motortreffen ,  daar kan ik alleen maar van dromen. (Wijst 

naar Yolanda)Maar mijne sergeant - majoor maakt van die droom een nachtmerrie, heel de 

dag zit ze achter mijn veren. (Imiteert Yolanda) Hier Désiré, daar Désiré, links, rechts 

Désiré , vooruit, achteruit Désiré …Het is alsof ik nog steeds bij het leger ben. (Terzijde 

tegen bomma) Eén ding is er anders, ik mag mijn geweer niet meer gebruiken. 

 

Sandra : Je mag van ons mama morgen toch gaan vissen en wandelen, papa. (We horen Pol 

vertrekken met zijn moto) 

 

Désiré    :  Merci , maar ik was toch liever naar het motortreffen gegaan, pinten zuipen en… 

 

Yolanda : (Onderbreekt hem)Je hebt zeker een slag van de molen gehad, Van der Slagmolen. 

 

Désiré   :    Ha, ha ons Landa is weer grappig. 

 

François :   (Met nadruk) Het is feitelijk Yo-lan-da meneer. 

 

Yolanda : (Kwaad) Heb je dat gehoord , die jongen kent zijne wereld. (vriendelijk tegen François) 

Meneer Dizzy heb je geen zin om morgen samen met ons een mooie wandeling te maken?  

 

Net  :     Wacht eens even, Dis en ik zouden toch alleen gaan wandelen.  

 

Yolanda :Wij gaan mee,het is voor ons ook vakantie.  

 

François : Wandelen?….Ja waarom niet, ik wil mee. Ga je te voet wandelen?  

 

Net  :     Nee met de trottinette! (Autoped) Kalf.  

 

François : In de namiddag heb ik een afspraak, maar in de voormiddag … oké ik ga mee. 

 

Yolanda : Prima .(Bevelend) Dus Désiré, jij gaat in de namiddag vissen. 

 

Désiré    : Zeg wacht eens even, ga jij tijdens de vakantie mijne agenda ook al bepalen? Ik ga in de 

voormiddag vissen ,en daarmee basta, in de namiddag bijten de forellen niet. 

 

Sandra :Je moet die visjes niet vangen, dat doet pijn hoor. 

 

Désiré  : (Zelfzeker) Ik ga morgenvroeg pieren vangen en daarna ga ik…. 

 

Yolanda :  (Kordaat) Wan-de-len!!!  

 

Désiré   :  Ja maar, wacht eens…  

 

Yolanda :(Bekijkt Dis streng) Hé… Désiré !!  
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Désiré  :      Maar, ik… 

 

Yolanda : (Met nadruk) Hé Désiré !! (blijft Dis streng aankijken) 

 

Désiré  :     Maar.. 

 

Yolanda : (Met nadruk) Hè Désiré!! 

 

Désiré   : (Geeft toe) Euh.maar...euh .. ja.. wandelen dan maar zeker, om  9 uur vertrekken we, voor 

een tocht van 25 km. 

 

Yolanda : Jij bent zeker zot…10 km is meer dan genoeg.  

 

Net   :    Ja Dis dat is genoeg ,als we dan om half negen vertrekken zijn we om half elf terug , dan 

kun je misschien toch nog in de voormiddag gaan vissen.(François schrijft nog wat in zijn 

dagboek)  

 

François :Ja , morgen wandelen, fijn, maar dan ga ik nu naar bed.(Gaat naar de keuken en roept) 

Petra ik ga slapen, breng je mij nog een warmwaterkruik? 

 

Petra    :  (We horen Petra achter de scène) Komt in orde Dizzy.  

 

Désiré  :   Een warmwaterkruik…heb jij kou manneke? 

 

Net :        Het is buiten begot 28 graden. 

 

François :  Madam ik weet het, maar zonder die kruik slaap ik niet, ik moet altijd iets warms en zacht 

tegen mij aan kunnen trekken.  

 

Yolanda : Maar wij weten wel een andere oplossing voor dat probleem. Hè Sandra. 

 

Sandra  :  (Snapt het niet)  Heb jij een probleem mama ? 

 

Yolanda:  (Terzijde tegen Sandra) Meneer François is een schone jonge vrijgezel, is van adel, heeft 

manieren, is welopgevoed en… schatrijk. 

 

Désiré  :   (Tegen Net) Maar het is en blijft een kieken. 

 

Net    :      En het is en blijft een vent, hè Sandra?. 

 

Désiré  :  (Ironische) Maar ik moet toch toegeven dat zijne “curriculum vitae”  beter is dan de mijne.  

 

François : Goedenacht allemaal, ik zal er morgen om 9 uur zijn.( Gaat af slaapkamers)  

 

Net     :   Nu gaat dat kieken morgen onze dag bederven. 

 

Yolanda :  Niet vergeten dat meneer Le Coq  van adel is. 

 

Net :       Ja, een adellijk kieken dat volgens jou gouden eieren legt. 
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Yolanda : Je snapt het ma. Snap jij het Sandra?  

 

Sandra :  Ja mama, Le Coq dat is het zelfde als kieken. 

 

Yolanda : Maar kind toch. 

 

Désiré    : (Geamuseerd)Het is maar te hopen dat Dizzyke zijn warmwaterkruik meeneemt als we 

morgen gaan wandelen, want als hij onverwachts goesting krijgt om iets warms tegen zich 

aan te trekken moet ons Landa er misschien nog aan geloven. 

 

Yolanda : Van der Slagmolen, ik krijg koppijn van jou. 

 

Désiré   :   Zorg maar dat je daar vanaf bent, want als ik tijdens de vakantie in een vreemd bed 

                slaap, heb ik niet graag dat je koppijn hebt want mijn hormonen zijn dan altijd hyperactief. 

 

Yolanda : Och god ik wist niet dat jij nog hormonen had. 

 

Désiré   :  Je gaat verschieten wicht, je gaat verschieten. 

 

Yolanda : (Ironisch) Daar twijfel ik niet aan. 

 

Petra    :   (Op met warmwaterkruik) Is Dizzy al naar bed?  

 

Yolanda : Ja meneer de baron is zojuist naar boven.  

 

Petra   :  Dat is goed, ik ga zijn beentjes, zijn schouders en zijn rugje nog eens masseren . (Af 

slaapkamers) 

 

Yolanda : Maar die jongen slaapt misschien al juffrouw. 

 

Petra   :   (Steekt haar hoofd door de deuropening…geamuseerd) Als ik aan hem begin te friemelen 

zal hij vlug wakker zijn madame. (Af slaapkamers) 

 

Désiré   : Zou dat allemaal inbegrepen zijn in dat volpensioen?  

 

Yolanda : Wat? 

 

Désiré   :  Dat masseren en dat gefriemel, als dat zo is, laat ik me morgen ook eens flink 

onderhanden nemen. Mijn beentjes, mijn rugje…mijn… 

 

Yolanda : (Onderbreekt hem)Ik zal je seffens eens onderhanden nemen. 

                 

Désiré  :   (Geamuseerd en lief) Ik hoop het schatteke. 

 

Sandra :   (Is moe) Ik wil ook gaan slapen ma.  

 

Yolanda : Ja dat is goed kind, maar eerst meneer Le Coq  goedenacht wensen. En er voor zorgen dat 

die meid niet te lang op zijn kamer blijft. 
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Désiré   :   Laat die mensen toch gerust.  

 

Yolanda : (Tegen Sandra) En morgen na de wandeling ga jij meneer François masseren. 

 

Sandra : (Zeurend)  Ik kan dat niet ma. 

 

Net   :    Denkt maar dat hij een eekhoorntje is, of een kikvors. 

 

Désiré : Daar kun jij toch uren mee spelen. 

 

Yolanda:  Kom Désiré ,niet zagen we gaan slapen .  

 

Désiré   :  Ik zou nog een slaapmutsje willen.(Bedoelt borreltje) 

 

Yolanda : (Trekt Dis mee naar de slaapkamers) Thuis slaap je ook zonder mutsje. (Dis, Sandra, en 

Yolanda samen af in de slaapkamers) 

 

Net  :     Als die dochter van mij geld ruikt, is ze niet meer te houden. Maar ja, als mijn kleindochter 

een baron aan de haak kan slaan, komt de familie Van der Slagmolen misschien nog in 

“Dag Allemaal”, of de “Story”. 

  

Yolanda : (We horen achter de scène Yolanda) Goedenacht meneer François , slaapwel . En 

juffrouw Petra, Arie het keukenhulpje moet jou dringend spreken. 

 

Petra  :  (OFF)Wat heeft die nu nog nodig. 

 

Yolanda : (OFF)Dat weet ik niet.Kom Sandrake zeg eens iets liefs tegen meneer de baron.  

 

Sandra  : (OFF) Slaapwel, meneer de baron van adel. 

 

François  : (OFF) Bonne nuit.  

 

Sandra    :  (OFF) Wat zegt hij? 

 

Yolanda  :   (OFF) Dat je goed moet slapen.  

 

Net     :   Ik zal ook eens in mijn bed kruipen, hier valt toch niets meer te beleven.(Gaat af 

slaapkamers) 

 

Arie    :   (Na een korte pauze komt Arie uit de keuken, neemt een fles gele limonade en bekijkt ze) En 

toch zou ik zweren dat dit gele limonade is.  

 

Petra   :   (Komt uit de slaapkamers) Wat scheelt er Arie, zeg het vlug want ik heb geen tijd.  

 

Arie    :   Niets, wat zou er schelen.  

 

Petra   :   Madame Van der Slagmolen zei dat jij mij dringend moest spreken.  

 

Arie    :    Ik ?  
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Petra   :    Hou me niet voor de zot hè.  

 

Arie     :   Ik weet van niets…maar  

 

Petra    :  Niks te maren …(Arie staat nog altijd met de fles gele limonade in zijn handen) En wat sta 

jij daar met die fles groene limonade te doen, zet die in de frigo.( Petra terug af 

slaapkamers) 

 

Arie   :  (Bekijkt de fles) Groene limonade, ik zal dan toch kleurenblind zijn. En dat  

            allemaal omdat ik te weinig seks heb,daar zal ik dringend iets moeten aan doen.  

 

Jet   :  ( Jet komt uit de slaapkamers, heeft duidelijk nog een kater) Geef me ook eens een glas 

limonade .  

 

Arie   :   Daar zie, madame whisky is ook wakker.Koppijn zeker? 

  

Jet  :      Geen idiote vragen stellen kaaskop. (Arie heeft een glas limonade ingeschonken en Jet 

drinkt er van) Waar zit hier al dat volk? 

 

Arie   :   Die slapen.  

 

Jet   :     Slapen? En wat sta jij achter de toog te doen?  

 

Arie   :   We moeten werken om de whisky die jij gezopen hebt te betalen.En we kunnen niet weg 

want de baas heeft onze moto achter slot gezet, we krijgen hem pas terug als jij de WC’s 

gekuist hebt.  

 

Jet   :    De WC’s kuisen? Ik? Nooit , ik kuis niemand zijne smodder op.   

 

Arie   :  (Zeer gewichtig) Jet…de baas hier is…. ”Polle…Polle De Moer “  president van de 

motorclub” De Pitbulls” , hij is juist met zijne BMW 750 naar het motortreffen vertrokken. 

 

Jet   :    (Met veel bewondering)”Polle De Moer” de leider van de Pitbulls? 

 

Arie    :  Ja “ De Moer”. 

 

Jet   :     (Schiet onmiddellijk in actie) Wanneer komt hij terug?  

 

Arie    :  Dat kan wel een tijdje duren.Als die mannen aan het zuipen zijn kijken ze niet op hun 

klok.(krijgt een idee)Zeg, als we er nu eens met die gepikte fiets vandoor gingen.Ik zal eens 

gaan zien of hij nog in de gracht ligt? (Arie af buitendeur) 

 

 Jet     :  De Pitbulls…Waaw…dat is pas een motorclub , dikke Tuur , Fredje tatoo en  rosse Giel  

zijn daar lid van, allemaal ruige kerels, heel iets anders dan Arie,die zacht gekookte trage 

Hollander. 

 

Arie     :  (Op buitendeur met de fiets van François) Kijk eens Jet, hier krijgen we minstens 250 € 

voor.  
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Jet  :       En aan wie ga je hem verkopen, al het volk dat hier dit weekend rond loopt heeft een zware 

moto onder zijn kont. 

 

Arie  :     Ik weet het, we pikken een moto, die kerel zit dan zonder vervoer en wij verkopen hem dan 

deze fiets.Slim van mij éh. 

 

Jet     :      Heel slim.  

 

François: (OFF) Petra , ik ben zo terug. 

 

Jet   :       Zet die vélo maar buiten er komt iemand. (Arie zet vlug de fiets buiten) 

 

François :  (Komt uit de slaapkamer, heeft een slaapkleed van Petra aan) Dag juffrouw, ben jij al 

een beetje teruggekomen bij de positieven. Jij was een beetje Lazerus van teveel te zuip hè.  

 

Jet  :       (Bekijkt François zijn slaapkleed)Kun je niet slapen” Kabouter Kwebbel”, of ben je je tutter 

vergeten?  

 

François : Ja vergeten mijne vélo binnen te zet.(François naar buitendeur… komt Arie tegen.. 

vriendelijk) Staat mijne vélo er nog, meneer Arie?  

 

Arie    :  Daar heb ik niet op gelet. (François af  buitendeur) Maar kus toch nu mijn …. Het moet 

toch ook lukken dat die kabeljauw nou aan zijn fiets denkt.  

 

François : (OFF) Ja hoor, hij staat er nog. (Komt binnen met fiets)  

 

Jet      :    (Ironische) Heb jij geluk, met al dat gespuis dat er tegenwoordig rond loopt had hij net 

zogoed gepikt kunnen zijn.  

 

Petra     :  (Komt van de slaapkamers)Dizzy, ik moet je nekje nog masseren.  

 

François :  Ja lekker. (Gaat samen met Petra en fiets naar de slaapkamers) 

 

Arie     :   Neem jij je vélo altijd mee naar de masseur?  

 

Petra    :   Dizzy neemt zijne vélo mee waar hij wil.(Petra en François af ) 

 

Arie    :     Miljaar, de miljaar . 

 

Jet    :       Jij bent toch een kieken hé. Ik pik een fiets en meneer geeft hem op een presenteerblaadje 

terug aan de eigenaar.  

 

Arie     :   En nu?  

 

Jet     :     Trekt je plan, ik ga de WC’s kuisen, ik wil dat alles in orde is tegen dat “De Moer” 

thuiskomt. (Jet af keuken) 

 

Arie    :     Jet WC’s kuisen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

    

Jet     :     (Komt uit de keuken met kuismateriaal )  
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Arie     :  Moet ik je helpen?  

 

Jet     :     (Neemt fles gele limonade en zet ze bij Arie)  Hier, drink jij nog maar een glas gele 

limonade. (Jet af slaapkamers) 

 

Arie     :   (Begint ondeugend te lachen) Ha , ha , gele limonade, groene zul je bedoelen. Zou Jet ook 

kleurenblind zijn? Zou ze ook te weinig seks hebben? Daar moet dringend iets aan gedaan 

worden.( We horen gerammel van emmers boven op de slaapkamergang) 

 

Sandra :  (Komt in nachtkledij in de deuropening van de slaapkamer staan) (Zeurend) Ik moet 

plassen, maar hier boven op de gang gaat er iemand het toilet kuisen en ik mag niet binnen.  

 

Arie     :  Er is ook een WC in de hal juffrouw.  

 

Sandra  :  Dank u wel meneer….  

 

Arie      :  (Onderbreekt haar)Zeg maar Arie. En hoe heet jij ook alweer? 

 

Sandra  :  Seffens, nu moet ik dringend ….( Sandra gaat naar de hal, het is duidelijk dat ze dringend 

moet plassen) (Af hal) 

 

Net       :  (Komt in slaapkledij in de deuropening van de slaapkamer staan) Heb jij ons Sandra 

gezien? 

 

Arie      :  Ah ja, ze heet Sandra, ze is naar de WC in de hal. Boven op de gang zijn ze op het 

ogenblik de WC aan het kuisen. (Lawaai van emmers) 

 

Net       : Ja ,zo een lawaai, ik ga hier weer niet veel moeten slapen.(komt achter de toog) Ik ga me 

nog vlug een flesje Kriek nemen, ik krijg ’s nachts altijd zo een dorst. Ik zal het morgen 

wel betalen zullen. Allé ik ga terug mijn bed in. (Af slaapkamer met flesje Kriek) 

 

Arie      :  Slaap lekker  bomma. 

 

Sandra  : (Op uit de hal) Bedankt Arie. 

 

Arie    :    Dat is niets meisje. (Arie wil uitzoeken welke kleur de limonade nu eigenlijk heeft)Wil je 

misschien nog een glaasje groene limonade? 

 

Sandra  : Een klein glaasje dan. 

 

Arie     :  (Schenkt een glas limonade in, Sandra drinkt ) En wat vind je van die groene limonade? 

 

Sandra  : Lekker. 

 

Arie     :  Of heb jij liever gele limonade? 

 

Sandra :  Nee, deze is heel lekker. 

 

Arie     :  (Neemt zijn glas, om haar te testen) Groen, dat is wel een schone kleur, hè?  
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Sandra  :  (Het kan haar niet schelen) Ik vind dat het rode is, maar ja, bij mij zijn alle kleuren rood, 

behalve rood, dat is dan weer groen, ik ben kleurenblind. (drinkt haar glas leeg) 

 

Arie     :  (Terzijde) Oei, oei, nog één die kleurenblind is, hoe triestig is het toch met ons seksleven 

gesteld.  

 

Sandra  : Bedankt voor de limonade , maar nu moet ik gaan slapen want morgen moet ik 10 km gaan 

wandelen.   

 

Arie    :  Wandelen?  

 

Sandra  :  (Zeurend) Ja samen met ons ma en onze pa en ons bomma, en die meneer van adel gaat 

ook mee geloof ik. 

 

Arie       : Als ik het aan je pa vraag, zou ik dan ook mogen meegaan?  

 

Sandra :   Dat moet je niet aan onze pa vragen, die heeft thuis niks te zeggen, ons ma beslist daar 

over. 

 

Arie    :  Dus 10 km? 

 

Sandra :  Als onze pa weer niet verloren loopt en die 10 km geen 20 km wordt. En nu ga ik 

slapen.(Loopt tot aan de slaapkamerdeur en komt terug, voelt dat ze terug naar de WC 

moet.) Ik denk dat de limonade al onder is. (Af in de hal) 

 

 

 

Doek 
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Derde bedrijf 

 

(De volgende morgen 7 u30……Pol staat achter de toog en is een tas koffie aan het drinken, hij ziet 

er maar belabberd uit… Petra is de tafels aan het dekken voor het ontbijt)  

 

Petra : (Tegen Pol) Zo te zien heb jij op dat motortreffen weer veel pinten gezopen. 

 

Pol    :  Toch niet maar ik geloof dat ik oud begin te worden.  

 

Petra  :  Oud, daar moet je nu niet aan denken Polleke, want je zult binnenkort minder moeten zuipen 

en iets meer de handen uit de mouwen moeten steken.  

 

Pol     : Hoe bedoel je? 

 

Petra   : Ik woon binnen een halfjaar in het zuiden van Frankrijk. 

 

Pol    :   Jij droomt. 

 

Petra  :   Ik droom ja , ik droom al mijn leven lang dat ik niet meer moet werken voor een 

hongerloontje. En nu gaat die droom heel binnenkort uitkomen. (Komt tot bij Pol) Ik heb 

deze nacht mijn goudkarper gemasseerd, van kop tot teen, en alles wat daar tussen ligt.  

 

Pol    :   Je bent toch niet vergeten dat meneer Le Coq vandaag een blind date heeft.  

 

Petra  :  Daar praat hij allang niet meer over. Dizzy heb ik aan mijn kant, 20€ drinkgeld heeft hij me 

al gegeven.  

 

Pol    :  Je hebt toch je manieren gehouden?  

 

Petra  :  Ja Polleke, wees gerust, er is niets gebeurd, daar is het nog te vroeg voor. 

 

Pol    :   Dan is het goed, het is hier een deftige zaak.  

 

Petra  :  (Ondeugend) Ik moet mijn baronnetje nog wat voorlichting geven, maar eens als hij de 

leerstof onder de knie heeft gaat het knallen.  

 

Pol     :  Hoe bedoel je? 

 

Petra   :  Dan gaan we kindjes maken Polleke, kindjes maken. 

 

Pol     :  (heftig) Niet onder mijn dak hè. 

 

Petra   :  Nee Polleke, wees gerust, niet in zo een armzalig pensionnetje als hier, maar in onze villa in 

het zuiden van Frankrijk.(Dromend) Nog even geduld en ik moet niet meer opstaan om 

halfzeven om iemand anders zijn ontbijt klaar te maken, nee, dan brengen ze mijn ontbijt 

op bed, of onder een palmboom op de rand van het zwembad.  

 

Pol    :  Dat geloof je zelf niet. 
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Petra  :  Toch is het zo. Dus je weet het, begin al maar te zoeken naar ander personeel.  

 

Pol    :  (Ironisch) Allé, als dat zo zit, ik gun het je ,en je zieke moeder gaat daar in Frankrijk 

helemaal op haar stukken komen,de zon en de zuivere lucht gaan dat mens goed doen.  En 

geef me nu nog een tas koffie.  

 

Petra  :  Natuurlijk baas. (Schenkt koffie in…Slijmend) Zolang ik hier werk zal ik extra mijn best 

doen. Want jij bent altijd een heel goede en lieve baas geweest. 

 

Pol     :  Niet slijmen, want je krijgt toch gene afscheidspremie. Geef me de melk eens.  

 

Petra  :  (heftig) Pak ze zelf. (af keuken) 

 

Pol     :  Die zal dat toch niet menen zeker. (Er wordt op de buitendeur of venster geklopt) Wie kan 

dat nu al zijn. (Gaat de deur opendoen… Bomma Net komt binnen, ze is  gekleed in 

trainingspak en heeft er al een flinke jogging opzitten)  

 

Net     :  Sorry, ik heb straks de deur achter mij dichtgetrokken en nu kon ik niet meer binnen. 

(Enthousiast )  Goedemiddag. 

 

Pol     :  Middag? Het is verdorie half acht ’s morgens. Waar kom jij vandaan? 

 

Net    :   Je weet toch  hè chef ,“De morgenstond heeft goud in de mond”. (Bekijkt Pol)  Maar jij hebt 

precies een vuile smaak in je mond. Teveel gezopen? 

 

Pol    :    (Liegt) Nee, toch niet. 

 

Net    :   Je ziet er nochtans niet goed uit. Een goede raad.Als je te veel gezopen hebt, dan moet je ’s 

morgens op je nuchtere maag: twee hard gekookte eieren, een rolmops met mayonaise en 

een stukje stinkende kaas eten, en daarna 2 Duvels drinken. 

 

   Pol     :  Op mijne nuchtere maag? Dan kots ik alles onder. 

 

Net     : (Geamuseerd)Dat is de bedoeling. Dat is nog een recept van mijn man zaliger.  

 

Pol     :  Dronk die? 

 

Net     :  (Ironisch) Een beetje, toen hij stierf ik heb van het leeggoed zijn begrafenis kunnen betalen. 

 

Pol     :  Serieus…zeg waar ben jij zo vroeg al naar toe geweest? 

 

Net     :  Tien kilometer gaan joggen, dat doe ik elke morgen.Seffens stevig ontbijten en dan gaan we 

wandelen.Alhoewel, ik ga niet graag met ons Landa en Sandra wandelen ,dan wordt er 

weer zo geslenterd . 

 

Pol       :  Jij stapt liever stevig door. 

 

Net    :    Ja zulle, minstens 6 km per uur.Dat moest jij ook doen, veel gezonder dan tot kwart voor 

vijf ’s morgens aan den toog te hangen en maar pinten zuipen.  
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Pol     :   Om kwart voor vijf was ik allang thuis. 

 

Net    :   Nee, nee manneke ik heb je wel horen thuiskomen, ik was toen mijn yoga, en 

stretchoefeningen al aan het doen. 

 

Pol     :   Zo actief om 5 uur ‘s morgens.   

 

Net     :   Als ik thuis ben fiets ik ook nog 20 minuten op mijne home - trainer . 

 

Pol      :  Als je daar behoefte aan hebt, boven in het rommelkot naast de W C staat nog ene. 

 

Net      :  Serieus? Goed dat ik dat weet. 

 

Petra   :   (Komt uit de keuken) Goedemorgen mevrouw.  

 

Net     :   Goedemorgen zegt dat kind, het is verdorie bijna middag. 

 

Pol     :   Mevrouw is al 10 kilometer gaan joggen.  

 

Petra   :   Serieus…Neem daar eens een voorbeeld aan Polleke. 

 

Pol     :   Ik heb koppijn. 

 

Net     :   Als ik ’s avonds een pint teveel drink heb ik ‘s morgens ook koppijn, maar toch ga ik mijn 

kilometertjes joggen. “’s Avond grote Net, ‘s morgens op tijd uit bed” zei ons moeder 

altijd. 

 

Pol      :  Op tijd uit bed, ik ben verdorie nog niet in mijn bed geweest. 

 

Petra   :  Eigen schuld. En heeft mevrouw goed geslapen? 

 

Net    :   Goed geslapen? Heb je even tijd dan zal ik je mijn nacht eens vertellen .  

             Om half tien lag ik al onder de wol, ik sliep nog niet toen ons Sandra mij wakker maakte om 

te zeggen dat ze moest pissen, geen minuut later, ik was bijna in slaap, begint er op de WC 

iemand met emmers te gooien. 

 

Pol   :   (Bekijkt Petra)Met emmers te gooien? 

 

Petra  :  Jet heeft vannacht de WC ’s gekuist. 

 

Pol     :  Het is niet waar hè.  

 

Net    :    Jawel, tot kwart na één is ze bezig geweest, daarna heb ik ze niet meer gehoord. Maar toen 

is ons Sandra in actie geschoten, drie kwartier heeft ze achter een mug gevangen en tussen 

kwart na twee en half vijf is ze vier keer gaan pissen.Niet te doen dat kind. 

(Ondeugend)Wat ons Landa en Dis gedaan hebben dat weet ik niet maar die hun bed heeft 

gekraakt zoals ik het nog nooit heb horen kraken. En op kamer zeven was de 

wereldkampioen snurken aan het oefenen. 

 

Pol    :   (Onderbreekt Net)Wie sliep er op kamer 7? 
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Petra  :  Arie en Jet. 

 

Net    :   (Vertrouwelijk tegen Pol) En op kamer 2  zijn er heel de nacht grote manoeuvres geweest.Ik 

denk zelfs dat er schietoefeningen bij waren .Als je begrijpt wat ik bedoel.En toen ik 

hoorde wat ze allemaal tegen elkaar zeiden, was ik jaloers. (Praat zoals François ) ”Je 

moet hier nog eens wrijven en daar eens voel”. Ja watte. 

 

Pol   :   (Bekijkt streng Petra) Ik zal de mensen van kamer 2 er attent op maken dat ze rustig moeten 

zijn. En trouwens die slapen hier volgende nacht niet meer, die zijn op doorreis naar het 

Zuiden van Frankrijk. 

 

Net   :    (Tegen Petra) Ik lig daar niet van wakker als ik niet kan slapen zullen, maar ’t is vervelend. 

 

Petra  :   Wil mevrouw misschien een tasje koffie? 

 

Net    :  Nee merci meisje, ik ga me even opfrissen en ons Sandra proberen wakker te krijgen, want 

nu slaapt die natuurlijk als een marmot.(Gaat tot bij de deur van de slaapkamers, draait 

zich dan om) Och ja ,dat was ik bijna vergeten, toen ik deze morgen om 5 uur ook eens 

naar het toilet ging zat die Jet er op, met de broek op haar schoenen, ze sliep en ze had een 

lege fles whisky, Chivas Rigal, op hare schoot liggen. Tot seffens.(Net af slaapkamers) 

 

Pol    :  (Fel) Maar wat is dat hier allemaal? 

 

Petra  :  Niet blaffen hè Polleke, want dan ga ik bijten. 

 

(We horen op de slaapkamergang een luide gil van Yolanda) 

 

Pol    :  Wat nu weer. (Hij loopt naar de slaapkamerdeur maar daar komt hij Yolanda tegen) 

 

Yolanda : (In paniek) Boven , ligt, staat, zit, een … dood lijk. 

 

Pol   :   Het is niet waar hè. (Pol loopt naar de slaapkamers) 

 

Yolanda : Jawel, op de WC  daar… 

 

Petra   :  Een lijk? En één dat dood is? Da’s straf! 

 

Yolanda : Het zit daar met… 

 

Petra    :  (Onderbreekt haar)Een fles whisky op de schoot? 

 

Yolanda : Jij hebt het dus ook gezien!… Akelig hè? 

 

Pol     :   (Pol komt in de deuropening van de slaapkamers staan, Jet hangt zat aan hem) Hier is het 

lijk.  

 

Jet    :    (Stomdronken) Pit Bulleke geef me een kus dan is mijne dag goed. 

 

Pol     :  Zatte fles.Waarom drink jij toch zo veel? 
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Jet      :   Om te vergeten , Polleke. 

 

Pol      :  En wat wil je dan vergeten? 

 

Jet       :  (Denkt even) Dat ben ik vergeten. 

  

Pol      :   Ga dan maar wat nadenken in bed.(Tegen Petra) En met jou heb ik nog een eitje te  

                pellen. (Pol met Jet af) 

 

Petra  :     (Roept hem achterna)Zie maar dat Jet jouw eitjes niet pelt. 

 

Yolanda : Amai dat is ook gene gemakkelijke mens geloof ik. 

 

Petra   :    Dat is niet te doen madam, zo een moeilijke mens als hij kom je niet dikwijls tegen.  

 

Yolanda : Ja, het is een man hè, wat wil je, ik heb ook zo ene rondlopen. Gelukkig hebben wij 

vrouwen geleerd om ons niet meer te laten onderdrukken door de venten. 

 

Petra     :  Je hebt gelijk mevrouw, we zouden nogal sukkels zijn. 

 

Yolanda : (Gaat aan de ontbijttafel zitten) Geef me eens vlug een tasje koffie, want zo verschieten 

op je nuchtere maag, dat is niet gezond hoor.  

 

Petra   :  (Petra schenkt koffie in) Asjeblieft mevrouw.  

 

Yolanda : Geef me ook eens een scheutje melk. 

 

Petra   :   Daar staat de pot madame.(Terzijde) Ik verdien hier verdorie niet genoeg om voor alles te 

zorgen.(Petra wil afgaan in keuken) 

 

François : (Komt in de deuropening van de slaapkamers, Hij is gekleed om te gaan wandelen,  

oranje T- shirt van Petra en een petje van Pol.Hij heeft wel zijn schoenen en broek  van 

gisteren nog aan) Bonjour , bonjour , bonjour, wat een schitterende dag hè. (Petra komt 

terug tot bij François) 

 

Yolanda :  Bonjour meneer Le Coq. Ben je er klaar voor? 

 

François : Pour wat madame?  

 

Yolanda :  (Enthousiast) Om te gaan wandelen . 

 

François : Ja zeker ik ben in de dop van mijne vorm. 

 

Yolanda  : In topvorm bedoel je. 

 

François  : Wel  ja dat ook.  

 

Yolanda : (Vriendelijk)Ons Sandrake is ook in vorm, die staat al te popelen om met jou mee te gaan. 

 



 40 

Petra    :    Maar eerst ontbijt. 

 

François : Wablieft? 

 

Yolanda :  Petit déjeuner .(spreekt het helemaal verkeerd uit..dan  in de richting van Petra) Je zou 

toch verwachten dat het hotelpersoneel tweetalig is.(Wil François een tas koffie 

inschenken)  

 

Petra    :   (Neemt haar de pot af en schenkt François koffie in) Ik zal dat wel doen madame.Hier  

word ik wel voor betaald. (Er wordt bijna gevochten om François te bedienen) 

 

Yolanda  : (Staat ondertussen al klaar met de melk en suikerpot en doet dit ongevraagd in de tas van 

François) Een scheutje lait en un ,deux, trois klontjes de sucre, zo drink ik hem ook graag.  

 

François :  Madam, ik lust geen koffie, gebruik nooit sucre, ben allergisch voor de lait, ik drink altijd 

thee.  

 

Yolanda : Nochtans niets zo lekker als ’s morgens een tasje koffie. 

               . 

Désiré   : (Ondertussen is Dis in de deuropening van de slaapkamer gekomen, hij is al gekleed om te 

gaan wandelen en heeft klein rugzakje bij)Goedemorgen. 

koekepoerelouzewiezewafferke.(Dis geeft Yolanda een kus)  

 

Yolanda : Zotteke. 

 

 Désiré  : Goedemorgen, is iedereen in vorm om te wandelen? (Gaat tussen François en Yolanda 

zitten) 

 

François : Ik zit te poppelen (bedoelt popelen) meneer Van der Molenslag. 

 

Désiré   : (Terzijde) Poppelt dan nog maar wat verder meneer Kukeleku , je zult het nodig hebben.  

 

Yolanda : Ik zal je eens een tasje koffie inschenken schatje.(Doet dit)En voor meneer François zal ik 

eens wat thee zetten. Want dat personeel hier, foei, foei, foei.(Geeft Dis nog een vluchtig 

kusje en gaat dan af keuken) 

 

Petra     :  Ik zal dat wel doen. (Petra en Yolanda lopen om eerst in de keuken te zijn)   

 

François  : Jij hebt deze nacht de strijdbijl precies begraven meneer.Het is weer zoals met  Romeo en 

de Juliette,  gisteren  de ambras , vandaag den amour. Hoe doe jij dat? 

 

Désiré   : (Blufferig) Ervaring jongen, ervaring. Een vrouw dat is een mysterie en een mysterie moet 

je nooit proberen te begrijpen,  never, jamais! Versta je? 

 

François :  Oui, oui, nooit. 

 

Désiré   :   Nooit, dat is verspilde energie, dat lukt toch niet.Altijd heel geduldig zijn en wachten tot 

het goede moment er is en dan… toeslaan . 

 

François : (Onderbreekt Dis) Als een toreador op de stier. 
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Désiré    :  Niet overdrijven kieken.Als een gentleman, een vrouw moet je altijd met zachtheid 

behandelen, een beetje stroop aan haar mond smeren, daar kom je het verste mee. 

 

François : Gisteren zei je nog “oude zaag” tegen madam.(Geamuseerd) En nu zeg je “ koekepoere- 

lewiske…. ” .Wat betekent dat?  

 

Désiré   : Dat is een troetelnaampje. Luister, en vergeet het nooit meer. Een vrouw is heel gevoelig 

aan lieve woordjes en troetelnaampjes en ik heb gisterenavond mijn liefdesdictionaire nog 

eens opengedaan, en daar staat wat in zulle, niet te geloven. 

 

François :  Serieus, wat zoal?(Neemt zijn boekje en schrijft) 

 

Désiré    :  Oh .. euh , zoals  , mijn lollebolleke, mijn repelsolleke,  mijn wiezewoufke… mijn 

lekkerbekje… 

 

François  :  (Onderbreekt Dis) Mijn dikkeneksche? 

 

Désiré   :    Nee jong dat niet, dat is weer iets anders. 

 

François  :  Moeilijk. 

 

Désiré     :   Zeg dat wel. 

 

François  :   En met die lieve woordjes heb jij de madam terug vriendelijk gekrijgt.  

 

 Désiré  :     Ja jongen , en ik weet niet hoe het komt maar als ik in een vreemd bed lig, dan wordt de 

Cupido in mij wakker.  

 

François : Cupido is dat die kleine deugniet met zijn pijl en boog? 

 

Désiré    : Dat is hem. 

 

François: Je moet mij die liefdesdictionaire eens lenen, meneer. 

 

Désiré   :  (Geamuseerd) Ja, ja… Ik heb het wel gehoord deze nacht, jij bent ook op vrijersvoeten hè.  

 

François :  Deze nacht, dat was maar om te spelen. Petra heeft mij alleen maar wat gekieteld, maar 

nee, ik ben niet verliefd op haar. 

 

Désiré   :  Ik dacht nochtans….(Wordt onderbroken door François) 

 

François :  Zij heeft mij alleen maar verlost van ne stijve spier. 

 

Désiré   :  (Geamuseerd)Ah ja, ja het is dat wat ik dacht. 

 

François : (Vertrouwelijk) Mijn grote liefde moet nog komen meneer, Petra is goed voor de masseer 

van mijne nek, maar niet voor te zijn de mama van mijn kindjes. 
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Pol      :   (Pol komt in de deuropening van de slaapkamers en roept ) Petra kom me eens helpen! 

(Pol terug af) 

 

Petra     : (Op uit de keuken) Wat heeft die nu weer aan de hand.(Af slaapkamers) 

 

Désiré   : (Kijkt Petra achterna) Zo een schone vrouw, en één die goed kan masseren, jij weet niet 

wat je mist. Ons Landa heeft mij ene keer gemasseerd en toen heb ik 14 dagen ziekenverlof 

moeten nemen. Ik heb de adviseur van de ziekenkas toen wijsgemaakt dat ik van een ladder 

was gevallen en die brave mens geloofde mij ook nog. Ik stond helemaal vol blauwe 

plekken. 

 

François: Petra haar masseer is perfect, niet te zacht niet te hard…subliem. 

 

Désiré  :  En toch wil je haar niet ?…. Jij bent een echt kieken.  

 

François : Waarom zeg jij altijd kieken tegen mij, wat wil dat zeggen? 

 

Désiré   :  (Verrast door zijn vraag) Kieken…eh… dat..eh.. is ook een troetelnaampje…dat zeggen 

wij hier tegen mensen die we graag zien.  Tegen een vrouw zeggen we “kiekske” en tegen 

een man “kieken”. Ik zal je seffens nog wat lieve woordjes leren tegen dat jouw blind date 

komt.  

 

François : Dat is goed meneer Désiré. 

 

Yolanda : (Komt uit de keuken met een tas thee) En voor meneer Le Coq een lekker tasje thee. 

 

François  : Merci madame Van der Molenslag. 

 

Yolanda :  (Terzijde tegen Dis) Je hoort toch direct dat die jongen een degelijke opvoeding heeft 

gehad, hoe gemanierd dat hij spreekt, zo gedistilleerd.(Bedoeld gedistingeerd) 

 

Désiré   :  (Geamuseerd) Ja vooral gedistilleerd… maar het is en blijft een kieken. 

 

Françios : (Blij met het troetelnaampje) Merci , meneer van de geslaagde molen. 

 

Désiré :   Graag gedaan jong, maar het is wel Van der Slagmolen . 

 

François : Excuseer meneer Désiré. 

 

Yolanda : Och dat is niet erg jongen. 

 

Désiré :     ’t Is goed voor ene keer. (Tegen Yolanda) Waar blijft ons bomma? 

 

Yolanda :  Petra zei me juist dat ze deze morgen al 10 km is gaan joggen. 

 

Désiré   :  Bomma is toch een vinnig wicht hè.   

 

Yolanda :  Wat wil je  (Tegen François) ons bomma dat  is mijn mama.Heel onze familie is zo 

vinnig.  
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Désiré  :   Dat is waar, ons Yolanda is ook zo, ze komt ’s morgens wel iets trager op gang, maar als 

ze eens bezig is, is ze niet meer te stoppen.  

 

Sandra  :  (Komt futloos in deur van de slaapkamer staan, ze is gekleed om te gaan wandelen ze is 

wel nog blootsvoets…zeurend ) Mama welke sokken moet ik aandoen, die van gisteren zijn 

nog nat. 

 

Yolanda :  Ik zal eens komen kind, maar zeg eerst eens vriendelijk goedemorgen tegen meneer Le 

Coq. 

 

François :  (Vriendelijk) Bonjour juffrouw Sandra. 

 

Sandra   :  (Slaperig)Ik ben nog moe.(Gaat terug af) 

 

Yolanda : Ik ben zo terug. (Af slaapkamers) 

 

François :  (Geamuseerd) Ik denk dat juffrouw Sandra al een beetje teveel “gepoppeld” heeft, want 

ze was precies nog moe.(Schrijft in zijn boekje) 

 

Désiré   : Dat denk ik ook. (Tegen François) Heb je het nu gezien meneer François, vrouwen zijn 

allemaal verschillend. Ons bomma kun je ’s morgens niet in haar bed houden, een echte 

turbo.Ons Landa dat is zo een traag startende diesel, maar eens op toeren niet meer te 

stoppen en ons Sandra dat is een 2 pk waar je een paar uur moet aan sleutelen en kloppen  

vooraleer hij in gang schiet. 

 

François : (Geamuseerd) Als dat zo is zul jij een nieuwe auto moeten koop meneer Désiré. Een turbo 

diesel. 

 

Désiré    : Ik weet het jong, maar als ik ons Landa eens op toeren heb zit er ook nog snee op zulle. 

(Geamuseerd)En als ik ze nog een tijd kan houden gaat ze in waarde stijgen, dan is ze 

antiek. 

 

François :  (Heeft er plezier in) Een oldtimer zoals ze zeggen. 

 

Désiré    :  Dat is het , maar die griet die jou masseerde, is nog lang gene oldtimer, maar een 16 

klepper met rechtstreekse injectie.Dat moet je zelf toch ook zien hè meneer François..  

 

François :  Misschien heb je gelijk, maar het is mijn type niet.En ze ziet mij alleen graag omdat ik 

van adel ben en geld heb.  

 

Désiré    :  Denk je dat meneer François? 

 

François  :  Ja, veel vrouwen vallen voor de geld ,als ik zeg tegen de vrouw dat ik schatrijk en van de 

adel ben, dan kan ik ze niet meer houden van mijn lijf.  

 

Désiré    :  Gelukzak!!  

 

Petra     :   (Komt van de slaapkamers,  is gekleed om gaan te wandelen) We hebben Jet met veel 

moeite in haar bed gestopt. Een ganse fles whisky had dat mens naar binnen gewerkt. 
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François :  Een ganse fles ! 

 

Désiré     :  Zo een zatte vrouw, dat is niet schoon hé. 

 

Petra     :    Een zatte vent ook niet, kieken. (Petra af in de keuken) 

 

François  :  (Steekt duim omhoog) Goed zo meneer Désiré , de 16 klepper zegt al “kieken” tegen jou 

.Misschien kun jij ze wel versieren. 

 

Désiré     :  (Geamuseerd)  Nee jong, ik leef nog graag.  

 

Petra    :    (Steekt haar hoofd terug binnen, opgewonden) En dat de Pol maar niet denkt dat ik mij 

hier voor de zot laat houden, wat denkt dat kalf wel.(Terug keuken in) 

 

François : (Voorzichtig) “Kalf “ is dat ook een troetelnaampje meneer Désiré? 

 

Désiré  :   Ik zou eens in mijne dictionaire moeten kijken, maar ik denk het niet. 

 

Yolanda :  (Komt uit de slaapkamers samen met Sandra) Zeg Désiré,  die Hollander die hier gisteren 

de afwas deed wil ook mee gaan wandelen. Voor mij is het oké, als hij mijne rugzak draagt.  

 

Sandra  :  En de mijne. 

 

Yolanda  : Maar kind, ik dacht dat meneer Le Coq jouw zakje zou dragen. 

 

François :  Ik zou graag willen draag zakje van de juffrouw, maar ik heb den artroos tussen wervel 5  

en 6  en onder in mijne rug, oh la la.. daar zit een pak reuma. 

 

Désiré  :  (Terzijde) En dat kieken wil tien kindjes maken.Dat gaat een gesukkel worden. 

 

Pol  :      ( Op uit de slaapkamer, opgewonden gaat hij af in de keuken) Ik word hier nog zot! 

 

Yolanda : Amai! 

 

Petra :   (Komt uit de keuken heeft een rugzakje bij…gevolgd door Pol) 

 

Pol   :    Maar luister nu toch eens Petra. 

 

Petra  :    (Is tot bij François gegaan) Nee Pol, nu ga ik mee wandelen, zatte Jet moet je maar helpen. 

 

Pol   :      Maar dat gaat zo maar niet…  

 

Petra   :  (Kordaat) Dat gaat wèl. 

 

Pol      :  Dat personeel van tegenwoordig. (Af keuken) 

 

Petra    : (Lief tegen François) Kun jij mijn rugzak dragen Dizzyke? 

 

François : Ik zou dat heel graag doen maar ik heb artroos en artritis tussen mijn 7
de

 , 8
ste

 en 9
de 

wervel, reuma in mijn bloed, en water in mijne knieën. 
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Désiré  :  (Terzijde)En botermelk in zijne kop…. Kieken! 

 

François : ( Steekt zijn duim omhoog richting Dis) Merci meneer Désiré. 

  

Arie   :   (Komt in de slaapkamerdeur, heeft 2 rugzakje op zijn schouders hangen, hij heeft een short 

en bloesje van bomma aan , ziet er fris en uitgeborsteld uit) 

Voilà ik ben er klaar voor, bomma heeft mijn nagels geknipt , mijn haar gekamd en mijn 

benen gemasseerd, zo kan ik weer onder de mensen komen, zei ze.  

 

Sandra : Heb je mijne rugzak Arie? 

 

Yolanda : En de mijne? 

 

Petra   :   (Neemt haar rugzakje en hangt hem ook op de schouders van Arie) En de mijne.  

 

Arie    :  Ik geloof dat ik alles heb.(Staat met 3 rugzakjes) Moet ik jouw rugzak ook dragen meneer 

Désiré? 

 

Désiré  : Nee jongen, je begint nu al op een muilezel te trekken.(Neemt zijn rugzak) Kom, we zijn 

weg dan ben ik op tijd thuis om te gaan vissen . 

 

Yolanda : Begin nu weer niet te lopen hè, we wandelen op ons gemak. (Tegen François) Naar de 

vogeltjes luisteren, en naar de bloempjes en de bijtjes kijken.  

 

François : Ja, maar ik moet wel om 14 uur terug hier zijn, want om 15u30 komt mijn blind -date, en 

ik moet nog nemen een bad. 

 

Sandra  : Waar is ons bomma?  

 

Arie   :   Die ging nog even fietsen op de homo -trainer zei ze. 

 

Yolanda: Roep die dan eens. 

 

Sandra :  (Gaat naar de slaapkamerdeur en roept) Bomma we zijn weg, ga je mee? 

 

Net    :   (OFF) Ik kan niet meer van die fiets af, ik zit met mijn broek tussen de ketting. 

 

Yolanda :  Het is niet waar hè. 

 

Désiré :   Ik kom je wel helpen bomma. Vertrekt maar Landa en je volgt de gele pijlen. (Dis af 

slaapkamers) 

 

Yolanda :Haar broek tussen de ketting, niet te geloven. Kom we zijn weg, ze halen ons wel in.(Heel 

de bende vertrekt, terwijl Yolanda een staplied zingt valt het doek) 

 

 

Doek 
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Vierde bedrijf 
 

 (Pol staat achter de toog en tas koffie te drinken, Net staat voor de toog en drinkt een kriek)  

 

Net :      (Ze liegt en Pol weet het, maar speelt het spel even mee)Toch wel straf èh , dat ik juist nu 

met mijn broek tussen die ketting van die home - trainer zat. 

 

Pol   :     Heel straf! 

 

Net   :     We zijn ze nog achterna gegaan en de geel pijltjes gevolgd, maar hebben ze niet meer 

gevonden. 

 

Pol    :   (Kijkt op de folder die achter de toog ligt) De geel pijlen ,dat is nochtans een schone 

wandeling,  9,7 km door bos en hei. 

 

Net    :    Hoeveel kilometer is de groene wandeling? 

 

Pol    :     (Kijkt op de folder ) 21,4 km,  

 

Net     :    Oei, oei… 

 

Pol    :     Die gaat helemaal rond het moeras en na de regen van vorige week kan het daar erg drassig 

zijn. 

 

Net    :    (Toch een beetje ongerust) Die zullen zich toch niet van kleur vergist hebben . 

 

Pol    :     En heb jij je ook niet vergist? 

 

Net    :     Ik, waarom dat? 

 

Pol    :      (Met nadruk )Omdat mijne home - trainer geen ketting heeft.  

 

Net    :     (Betrapt) Nee?  

 

Pol     :     Nee. 

 

Net     :    Dedju!!…Betrapt…Zwijgen éh Pol want…. 

 

Pol    :     (Onderbreekt haar)Waarom die komedie, zeg toch gewoon dat je geen goesting hebt om te 

wandelen.  

 

Net     :    Jij kent ons Landa nog niet, als die iets wil dan kun je daar niets aan veranderen. Dat heeft 

ze van haar vader zaliger, dat was verdorie ook gene gemakkelijke. 

 

Pol   :     En daarom zo liegen. 

 

Net   :     Dis en ik moeten zo toeren uithalen anders kunnen we heel de vakantie naar ons Landa haar 

pijpen dansen. (Heeft er nog plezier in)Vorig jaar in Blankenbergen hebben we ze eens 
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wijsgemaakt dat we op zee gingen vissen, terwijl we eigenlijk in het casino van 

Middelkerken op de roulette gingen spelen. 

 

Pol  :     (Geamuseerd)En heb je toen gewonnen? 

 

Net   :    12€ , maar daar hebben we toen vis voor gekocht  die we zogezegd op zee hadden 

gevangen. 

 

Pol   :    Is Dis nog altijd aan het vissen? 

 

Net   :    Ja, hij heeft al 11 forellen gevangen.’s morgens bijten die het beste hè. 

              (Kijkt op haar uurwerk , wordt een beetje ongerust) Ze zijn al 5uur weg, dan zullen ze 

seffens toch hier moeten zijn. Geef nog vlug een pint voor Dis, want als de trekkersclub 

hier is kunnen we het wel vergeten. 

 

Pol    :   (Tapt de pint) Die 7 pinten en die 4 krieken die jullie gedronken hebben,moet ik die op de 

algemene rekening zetten?  

 

Net    :   (Paniekerig) Nee jong, dat vooral niet, ik zal dat straks wel betalen uit mijn zwarte kas.  

 

Pol    :   (Geamuseerd) Een zwarte kas? 

 

Net     :   Heel het jaar sparen Dis en ik om tijdens de vakantie een zwarte kas te hebben. Maar ons 

Landa weet daar niets van. 

 

Pol      :  Dat jij toch zoveel schrik hebt van je eigen dochter. 

 

Net    :    Jij kent die niet jong, die is gevaarlijk als ze kwaad is. Als ons Landa hier komt zeg je dat 

we tot half twee achter hen hebben gezocht , dat we nog niets gedronken hebben , en dat 

Dis juist 10 minuten aan het vissen is, 10 minuten , goed verstaan. 

 

Pol    :   (Geamuseerd) Ik moet dus ook nog gaan liegen .  

 

Net    :   (Neemt de pint) Dat is niet liegen, dat is wettelijke zelfverdediging, geloof me, dat is het 

beste. Ik zal de Dis zijn pintje eens vlug brengen want die kerel zit daar al 4 uur en half in 

de snikhete zon. 

 

Pol    :   (Geamuseerd) Tien minuten bomma , 10 minuten en geen minuut langer. 

 

Net    :   Ah ja , 10 minuten…goed zo.Jij kent je les. (Net af met pint door buitendeur) 

 

Pol    :   Wel, wel maakt dat mee, een mens zou precies nog content zijn dat hij nooit een vrouw in 

huis heeft genomen.  

 

Net    : (Komt terug opgestormd door de buitendeur, loopt tot bij Pol, het is duidelijk dat Yolanda 

thuis is )  

           Tien minuten is den Dis aan het vissen, tien minuten en geen minuut langer. (kruipt achter de 

toog.. we horen Yolanda tieren) 

 

Désiré :  (Komt op door buitendeur gaat ergens zitten) Ze is thuis… 
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Pol     :   Ik hoor het meneer Van der Slagmolen. 

 

Yolanda : (Komt ook opgestormd en scheld verder tegen Dis, aan haar schoenen en kledij en gezicht 

te zien hebben ze flink door de modder moeten stappen) Dit vergeef ik je nooit… katvis. 

 

Désiré :   Maar ik kan alles uitleggen schatteke… 

 

Yolanda :  (Heftig) Zwijgen!!En noem me niet schatteke.  

 

Désiré  :  Nee, schat…(Bomma laat regelmatig haar hoofd even zien, Yolanda mag haar echter niet 

zien) 

 

Yolanda : Ik had het kunnen weten, jij en ons moeder, twee handen op ene buik. 

 

Désiré   :  (Wil vriendelijk zijn) Ja dat is waar, ik ben volgens jouw moeder de ideale schoonzoon.  

 

Yolanda : Wel ik heb een voorstel ideale schoonzoon, wij gaan scheiden en dan kun jij met ons 

moeder trouwen. 

 

Désiré:  (Denkt even) Hè, wacht eens even, dan ga jij mijn stiefdochter worden, nee, nee die 

verantwoordelijkheid durf ik niet nemen. 

 

Yolanda : Zwijg zeg ik je. 

 

Pol     :  (Wil de zaak redden) En mevrouw, hebben jullie genoten van de mooie wandeling?  

 

Yolanda: (heftig) Genoten ! Zeven uren hebben we door de modder geploeterd, zeven.. 

 

Désiré    :  (onderbreekt haar voorzichtig) Zes uren, lieveke. 

 

Yolanda  : Zeven uren door de modder, over grachten moeten springen, door de brandnetels moeten 

lopen, onder pikdraad door moeten kruipen… 

 

Pol      :   (Onderbreekt haar)Dan ben je toch verkeerd gelopen. 

 

Désiré  : (voorzichtig) Ik had je toch gezegd dat je de gele pijlen moest volgen.Scha…. 

 

Yolanda : (Onderbreekt hem.) Stil..( Tegen Pol)Petra en Dizzy hebben mij heel de weg proberen te 

overtuigen.Als ik een groene pijl zag zeiden zij dat het een gele was…(Probeert Dizzy na 

te praten) “Dus ,Petra , Dis heef gezeg dat wij moet volg de geel pijl”…. Ik ben bijna zot 

geworden. 

 

Désiré : (Droog) Ik zie het wicht. 

 

Yolanda : Onnozelaar! 

 

Désiré :  En waar is ons Sandra? 
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Yolanda : Dat weet ik niet, toen we 10 minuten weg waren moest ze al pissen , en daarna heb ik ze 

niet meer teruggezien. En wat nog erger is, Arie die Hollandse vogelenschrik die de 

rugzakken droeg heb ik daarna ook niet meer gezien. 

 

Désiré   : (Wil recht staan) Die moest misschien ook … pissen. 

 

Yolanda : (Dreigend tegen Dis) Zitten en zwijgen ! Zeven uur, in de brandende zon, zonder eten, 

zonder één slokje drinken.(Dis terug zitten)  

 

Désiré   :  Had er dan niemand drinken bij?  

 

Yolanda : Ja wel , Dizzy had één blikje Cola bij , één ,en toen hij het opentrok spoot drievierde in 

mijn gezicht, zoveel druk zat daar op. 

 

Pol    :  (Geamuseerd)Ja dat zal gekomen zijn met over die grachten te springen. 

 

Désiré : (Serieus) En onder die prikdraden door te kruipen.  

 

Yolanda : (Nog dreigend tegen Dis) Van der Slagmolen jij denkt toch niet dat ik geloof dat ons 

moeder met haar broek tussen de ketting zat en dat jullie achter ons gezocht hebben tot half 

twee.  

 

Pol     :   (Komt Dis ter hulp) Toch was het zo mevrouw, meneer Désiré en de bomma waren echt 

ongerust, ik heb hen nog gevraagd of ze iets wilden drinken , maar nee, nee, ze waren veel 

te ongerust. En tien minuten geleden heeft  bomma dan gezegd, ga even vissen Dis, dat 

verzet je zinnen. Ja dat is 10 minuten geleden zeker niet langer.  

 

Désiré  : (opgelucht) Voilà , ik zei het je toch scha… 

 

Yolanda : (Gelooft hem bijna) Ja maar wacht eens, ben jij mij ook iets aan het wijsmaken of… 

 

Pol      :   Ik? Ik zou niet durven mevrouw, ik liegen, tegen mijn eigen klanten, ik, nooit.Dan ken jij 

Pol Moermans nog niet. 

 

Yolanda:  Ja dan…..(Omhelst Dis …Op dat ogenblik komt François binnen) 

 

François : (Enthousiast tegen Dis) Meneer Désiré, meneer Désiré kom vlug ik denk dat er weer een 

vis aan de haak hangt, de stoppetje  is gegaan onder.  

 

Désiré   :  Laat hem maar eventjes hangen. 

 

François  :  De forel heeft precies goed gebijt, je hebt al 17 stuks in de netje zitten. 

 

Désiré     :  (Voelt het onheil aankomen) Zo veel al. 

 

Yolanda  :  (De omhelzing is stilaan overgegaan in een wurggreep) Van der Slagmolen, 17 forellen, 

17 forellen op 10 minuten  …(Dis rukt zich los en vlucht naar buiten terwijl Yolanda hem 

al roepend achterna loopt) Schele forel! Mislukte zonnebaars!…Als ik jou te pakken 

krijg….  
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Net  :       (Komt achter toog uit) Nu is het hoogtijd dat ik fase 3 van het rampenplan inschakel. 

(Loopt de andere achterna)  

 

François :  (Tegen Pol) De  vrouw is toch een raar wezen hè meneer Leopold, nu is madame al 

kwaad dat meneer heeft gevangen 17 forel , zij moest zijn blij, forel is toch lekker. Ik 

begrijp de vrouw niet.  

 

Pol   :     Welke man begrijpt de vrouw wel Dizzy. 

 

François : Jij was nooit getrouwd meneer Pol? 

 

Pol   :        Nee nooit.  

 

François : (Geamuseerd)Heb jij geen kans gehad om de madame te pak? 

 

Pol   :     Jawel jong, maar de één was te dik de andere te dun, de één te arm de andere te rijk. 

 

François : Hoe, moet jij geen rijke madame hebben? 

 

Pol   :      Ik heb ooit eens kennis gehad met een rijke madame, ze was gescheiden, had zeven huizen, 

drie paarden, en minstens 200000 € op de bank. 

 

François :  Amai. 

 

Pol    :    Aan geld en goed geen gebrek, maar het was een tang van een wijf. 

 

François :  Dus jij hebt ze niet gepakt? 

 

Pol    :     Nee zulle.Ik wil alleen maar zeggen, arm of rijk , dik of dun , dat speelt allemaal geen rol, 

als je elkaar maar graag ziet. 

 

François : Jij bent een verstandige mens meneer Leopold.(Schrijft in zijn boekje) 

 

Pol    :   Dat weet ik jongen, dat weet ik. 

 

François : Nog één vraag. Wat denk jij, als ik niet gezegd had dat ik van adel en rijk was, zouden de 

vrouwen mij dan nog achterna gelopen hebben? 

 

Pol    :   Ik betwijfel het Dizzy, ik betwijfel het.Voor je schone ogen doen ze het tegenwoordig niet 

meer. 

 

Jet :       (Komt van de slaapkamers en gaat tot bij Dizzy… nog steeds zat) Daar zie, hier zit de 

bourgeois…het rijkeluiszoontje…de tortelduif die gouden eieren legt.Is ‘t waar manneke 

dat jij er ene van adel bent?  

 

François :  Oui,oui mijne papa is ene baron. 

 

Jet    :       En mijne papa zit in de bak, omdat hij iets gepikt heeft wat die soort van jou teveel had. 

 

François :  Spijtig.  
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Jet   :     Ja spijtig, maar het kan verdomme goed zijn dat die ouwe van jou in zijn leven meer gepikt 

heeft dan die van mij. Van adel, barons zoontje met blauw bloed, mijn kloten ja.  

 

Pol     :    Kom Jet, een beetje beleefder. 

 

Jet   :    Françoiske het bourgeoiske.(François schrijft in zijn boekje) Wat schrijf jij allemaal op, ga je 

het tegen papa zeggen, of ga je mij een proces maken? Je doet maar meneer de baron, het 

wettelijk gezag kan voor mijn part de boom in.  

 

Pol    :      En jij je bed in . 

 

Jet:           Lastige mens. (Gaat af slaapkamers) 

 

Pol     :    Trek het je niet aan meneer François, Jet is zat. 

 

François :  Ja , maar ze had wel gelijk. Eindelijk eens iemand die het rijkeluiszoontje niet op een 

piëdestal plaatst maar op gelijke hoogte van de werkmens. 

 

Petra   :   (Komt door de buitendeur binnen gestrompeld met haar schoenen in de handen , het is 

duidelijk dat ze blaren aan de voeten heeft)  

 

Pol   :     Wat heb jij aan de hand? 

 

François : Ik denk dat zij het niet heeft aan de hand maar aan de voet Leopold.( François gaat tot bij 

Petra , hij laat onbewust zijn boekje op een tafel liggen) Ik zal helpen Petra. 

 

Petra   :  20 km.. nee, nee minstens 25 km hebben we gestapt. 25 km (François en Petra samen af  

              slaapkamers) 

               

Pol     :  Die jongen is veel te goed.  

 

Net   :   (Komt terug binnen gestormd ) Pol vlug, heb jij hier nog een doos pralines staan? 

 

Pol    :   Euh …ik denkt het wel, waarom? 

 

Net   :   Fase 3 van het rampenplan, ons Landa is alleen te kalmeren met chocolade. 

 

Pol   :   (heeft er plezier in) Ik zal eens kijken. (Vlug de keuken in ) 

 

Net    :   Zet maar op de rekening van de zwarte kas. 

 

Pol    :    (Pol op uit keuken met pralines)  Hier, maar dan zal het straks maar een droog koekje zijn 

bij de koffie. 

 

Net    :    Dat geeft niet. (Neemt zelf een praline ,geamuseerd) Ik ga er zelf één nemen, als ze dan 

mijne adem ruikt kan ik misschien wat dichter bij haar geraken.  

 

Pol    :   (Geamuseerd) Jij doet precies of het een leeuwin is. 

 



 52 

Net   :      Erger jong, erger. Dis zit boven in een boom en ons Landa staat onder op hem te 

wachten.Nu ga ik proberen ze weg te lokken met pralines. (Net af buitendeur) 

 

Pol    :    Ja wat , is met dat een familie.  (Gaat af keuken.) 

 

 

 

              (Arie en Sandra komen binnen, Sandra is helemaal veranderd, praat nu struis en grof.. heeft 

een lederen jekker aan, haar haren zijn paars gespoten, heeft een piercing in de neus, 

enz,…hebben paddestoelen gegeten tijdens de wandeling en zijn stoned.. ze zijn naar het 

motortreffen geweest.)(Ze hebben elk nog een zakje paddestoelen bij.. waar ze regelmatig 

van eten) 

 

Arie     :  Nou hier is niemand thuis, kom maar binnen Sandrake. 

 

Sandra :  (Sandra komt binnen)Dat wil ik niet meer horen baby. 

 

Arie     :  Wat bolleke? 

 

Sandra  :  Ik wil niet dat jij Sandrake tegen mij zegt, zoals ons ma .  Sandrake heb jij je tandjes 

gepoetst. Sandrake ben jij naar de WC geweest …Sandrake heb jij je pilletje genomen, 

anders ga je ziek worden meisje. (heftig) Als ik graag ziek word, word ik toch ziek zeker!  

 

Arie     :  Goed zo Sandra, groot gelijk. 

 

Sandra  :  Het is niet plezant om als kind behandeld te worden als je 22 jaar bent. Begrijp je mij 

baby?  

 

Arie    :    Zeker, zeker, helemaal niet leuk. 

 

Sandra :   Het is gedaan met Sandrake, vanaf nu is het San, gewoon kort en krachtig San. 

 

Arie      :   Groot gelijk, groot gelijk San, groot gelijk. 

 

Sandra  :   Jij moet mij niet altijd gelijk geven zullen, ik wil geen lief dat altijd ja knikt, ik wil er ene 

met ballen aan zijn lijf, niet zo ene gelijk onze pa. 

 

Arie     :   (Begrijpt het niet goed… onnozel )  Heeft jouw pa geen….? 

 

Sandra  :   (Onderbreekt hem) Onze pa is een vod, een dweil, een mossel. 

 

Arie      :   Nou, nou, dat kan tellen. 

 

Sandra   :   Pa heeft geluk dat bomma bij ons inwoont ,onder hun tweetjes kunnen zo soms toch eens 

de bloemetjes buiten zetten.   

 

Arie     :   (Komt achter de toog) Wil jij een flesje chocopap San? 

 

Sandra  :  Nee, vanaf nu iets pittigs, geef mij maar iets van die rode fles. 
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Arie      :  Rode , (neemt een rode fles likeur)  deze hier? 

 

Sandra  :   Nee, dat is toch groen. 

 

Arie      :   Groen, denk je dat?(Arie neemt de groene fles Pishang)Hier kijk, Pishang, dat is volgens 

mij groen,  

 

Sandra :    Natuurlijk is Pishang groen , allé dat zegt men toch.Maar voor mij is dat allemaal rood, 

behalve die rooi die is voor mij groen, je weet toch dat ik kleurenblind ben.  

 

Arie     :     (Bekijkt de fles Pishang , zet er een fles gele limonade langs)Maar wacht eens, we weten 

dus dat Pishang groen is. 

 

Sandra  :    Ja, en dan? 

 

Arie      :  Ik zie dat ook als groen. En dit is gele limonade en ik zie dat als geel.(Enthousiast) Dus ik 

ben niet kleurenblind, die meid heeft mij iets wijsgemaakt. 

 

Sandra  :  (Trekt het zich allemaal niet aan) Geef me maar een borrel Pishang, de kleur dat speelt   

geen rol .(Schenkt voor Sandra een glas in. Sandra eet nog wat van de paddestoelen.) 

Lekker paddestoelen hè?.  

 

Arie     :    Heel lekker, en ik word daar zo …opgewonden van.(Komt langs Sandra…Ondeugend) 

Weet jij hoe het komt dat jij kleurenblind bent? 

 

Sandra   :  Nee. (Arie fluistert iets in Sandra haar oor, Sandra begint te giechelen) Ontdeugend 

ventje, daar moeten we dringend iets aan doen.  

 

Arie      :  Heel dringend. 

 

Sandra  :   Ons ma heeft mij altijd wijsgemaakt dat de venten vies zijn, dat seks vies is, maar ik denk 

dat ons ma zich vergist heeft.(Neemt Arie hartstochtelijk vast, kussen elkaar) 

 

Net    :   (Komt opgelopen, wil naar de keuken ) Dag allebei… 

 

Arie    :  Dag madame bomma. 

 

Net      :  (Draait zich om) Arie… een nieuw lief jong?(ziet nu dat het Sandra is) Ben jij dat 

Sandra?…Naar de coiffeuse geweest? Maar kind, kind toch en een ring in je neus, meisje 

toch…(Bekijkt haar en zegt op een andere toon) Maar het is wel schoon , dat moet ik 

zeggen. 

 

Sandra :  Schoon hé, ik voel mij een heel ander mens. 

 

Net    :     Dat zal wel, waar heb je dat laten doen?  

 

Arie     :   We zijn er vanonder gemuisd tijdens de wandeling en naar het motortreffen gegaan. 

 

Sandra :   En daar heeft Tina Tutter mijn haar geverfd en rosse Fiel die ring in mijn neus gepitst. 
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Net     :    Dat doet pijn zeker? 

 

Sandra  :  Een klein beetje.  

 

Net       :   En kost dat veel ?  

 

Sandra  :   Nee zullen. 

 

Arie    :     Ik moest alleen het materiaal betalen, maar ik heb die ring gepikt dus was ’t voorniet. 

 

Net       :  Als ik vijftig jaar jonger was zou ik dat ook nog willen, maar nu niet meer. (wijst naar 

buitendeur) Maar door die deur gaat seffens iemand binnenkomen , en die zou nog heel 

goed staan met zo een ring in haar neus. 

 

Sandra   : Wie bedoel je bomma? 

 

Net       :   Jouw ma kind, ze is al helemaal over haar toeren, ik zal me moeten voorbereiden op fase 4 

van het rampenplan.  

 

Arie      :  Fase vier? 

 

Net       :    Ja , fase 3  is met redelijk succes toegepast, maar nu ik dit zie(wijst op Sandra) zullen we 

de grote middelen moeten gebruiken. (  neemt een briefje uit haar zak en leest) Fase vier 

bestaat uit :Laat de patiënt een glas sterkedrank drinken met vier valiums .Breng haar 

daarna naar de slaapkamer, en sluit de deur voor minstens 24 uur. 

 

Sandra  :   Ons ma kan de pot op. 

 

Net      :    Maar kindje toch. 

 

Arie      :   (Geamuseerd)  En als ze wil zal ik haar wel op die pot zetten. 

 

Net  :     Oei, oei, het einde van het geslacht Van der Slagmolen is in zicht.  

 

Sandra :   Nee nee bomma ,Arie en ik gaan het geslacht nog uitbreiden .Hè baby? 

 

Arie     :   Zeker weten. 

 

Net :        Je moet daar vandaag toch niet aan beginnen zullen. 

 

Arie en Sandra: (Samen) Wie weet!! 

 

Net       :  (Bomma heeft ondertussen de dagboek van François gevonden, kijkt er in …) Och god 

toch, dat is interessant.  

 

Sandra   :   Wat bomma? 

 

Net      :    Niets kind. (neemt doosje uit haar zak) Hier is de valium, vier stuks in een glas sterke 

drank. (Bomma naar slaapkamers, draait zich nog om) Vier gaat niet toekomen, neem er 

maar zes.(Bomma af slaapkamers) 
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Arie   :     Is jouw mam zo gevaarlijk? 

 

Sandra  :  Die gaat woest zijn, maar dat kan mij niet schelen. Of weet je wat baby, we gaan mijn ma 

heel goed gezind maken, maar dan moeten we het wel anders aanpakken. 

 

Arie    :    Ik ben niet goed in aanpakken, ik ben meer gespecialiseerd in weg pakken . 

 

Sandra  :  Luister, we zeggen dat …  (fluistert in het oor van Arie) 

 

Arie      :  (Giechelt) Ja… ja…nee, maar dat is niet waar. 

 

Sandra  :  Natuurlijk is dat niet waar, maar dat is de enigste manier om ons ma goed gezind te 

krijgen. 

                 

Arie      :  Maar dan zal ik vooraleer de hel losbarst nog maar wat paddestoelen eten.Dan voel ik me 

een beetje struiser. 

 

Pol      :    (Komt uit de keuken) Daar, onze noorderbuur is ook terug in het land. (Geeft de sleutels 

van Jet haar moto aan Arie) Hier zijn de sleutels van jouw lief haar moto, het is maar oude 

brol zullen, ik kan er niets mee doen. 

 

Sandra   :  Bedoel je zatte Jet hare moto? 

 

Pol       :  Ja, mijn WC madam. 

 

Sandra  :  Dat is Arie zijn lief niet. (tegen Arie) Hé baby? Ik ben Arie zijn lief! (maakt zich kwaad) 

Heb je dat goed verstaan, Pitbull!! 

 

Pol      :    (Kan er om lachen) Allé, jij bent dus toch de dochter van je moeder, toch hetzelfde 

temperament, dat belooft.Wat hebben ze met je haar gedaan? 

 

Sandra  :  Daar heb jij niets mee te maken. 

 

Arie     :   (Biedt Pol wat paddestoelen aan) Ook wat paddestoelen Pol, ze zijn lekker. 

 

Pol      : (Bekijkt ze) Dat zijn paddestoelen van de heksenkring, als je er veel van eet kun je vliegen. 

   

Petra    :   (Komt van de slaapkamers en strompelt naar de keuken) Bedrieger, armoezaaier… (Af in 

de keuken)  

 

Arie       :  (Verwonderd De juf is precies hardstikke boos. (Net komt van de slaapkamer, ze heeft het 

dagboek van meneer François nog bij) 

 

Pol      :    (Vraagt aan Net) Wat scheelt er? 

 

Net         Meneer Pol, luisteren, Petra en ik hebben in het dagboek van meneer Le Coq gelezen en 

zijn tot de ontdekking gekomen… 
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François  :  (Komt van de slaapkamers, en onderbreekt Net, hij spreekt nu mooi Vlaams) Dat meneer 

Le Coq niet meneer Le Coq maar meneer De Haan is. 

 

Sandra   :  Ja ,het ene is Frans en het andere is Vlaams, maar het wil allebei kieken zeggen.. 

 

Arie    :    (Bewonderend) Jij kent precies goed jou Frans, liefje.  

 

Net        :   (Leest in dagboek)Ja Frans , hij heet Frans De Haan 28 jaar, geboren te St Truiden, (of 

andere plaats) beroep, onderwijzer.  

 

Pol     :      Dat versta ik niet, waarom heb jij ons dan wijsgemaakt dat …? 

 

François  : (Onderbreekt Pol)Dat ik … 

 

Net      :   (Onderbreekt hem , zit stiekem te lachen)En dat hij van adel is, dat is ook niet waar. 

 

Pol      :     En dat van die drie auto’s, ook niet waar? 

 

François  :  (Geamuseerd)  Nee, dat van die twee muilezels wel. 

 

Pol           :  Dus, gene Mercedes Sport S L K  300? 

 

François  :  Spijtig genoeg niet. 

 

Net        :     (Leest nog steeds in het dagboek) Frans De Haan, onderwijzer 2
de

 studiejaar…dat is 

zeker zo schoon als Dizzy Le Coq, zoontje van een baron, ha ha (leest verder)  

 

Pol          :    Maar waarom al die leugens?  

 

François   :  Ik had mijn rol nog even willen verder spelen, maar bomma heeft  me ontmaskerd .  

 

Net        :  (Leest in het boekje)  En hij had hier gene Blind date zulle, dat was ook gelogen… hier 

staat het.”Ik heb de zaak even in het oog gehouden en heb gezien dat Petra een oranje 

bloesje droeg, toen is het idee van het meisje met het gele bloesje ontstaan, de rest werd 

pure improvisatie, ik…”. 

 

François  : (Onderbreekt bomma) Bomma, moet ik het vertellen of ga jij het vertellen? 

 

Net       :    Vertel jij het maar jongen, ik ben aan het lezen. (Leest verder) Elvira is de naam van mijn 

moeder en het was puur toeval dat Jet ook een geel bloesje droeg.  

 

Pol  :          Dat Waals accent was dus gespeeld?  

 

Arie    :      Nou breekt mijn klomp. 

 

François  :   Ik zal het eens uitleggen. (Via de buitendeur komen Dis en Yolanda, ze heeft hem   

                   bij  de kraag)  

 

Yolanda  :   (Wijst een stoel aan) En hier ga jij zitten, hier. 
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Désiré     : (Probeert het) Ja maar wacht eens schatteke…. 

 

Yolanda  : (Fel) Zwijg, zeg ik! Ik wil jouw stem de eerste drie dagen niet meer horen , goed 

verstaan, katvis?  Pol, geef mij nu een grote pint.(Tegen Dis) En jij drinkt niks,Van der 

Slagmolen, niks. ( Pol tapt de pint en zet ze op de toog) 

 

François  :  (Neemt dagboek terug van bomma en schrijft er in) Dit wordt pas echt interessant.  

 

Arie         :  (Tegen Yolanda)Hallo wijfie.  

 

Yolanda    : (Ziet Sandra en Arie zitten) Daar zie, den Hollander is er ook, en waar is  Sandrake? 

                    

Sandra    :   (Draait zich naar Yolanda . Struis) Hier mam, en je moet maar eens ophouden met  

                   onze pa zo te judassen.(Yolanda krijgt bijna iets) 

 

Net        :    (Terzijde tegen Sandra) Voorzichtig meisje, heb je die valium nog?  

 

Arie       :    Dat zal niet nodig zijn omi.  

 

Net         :   Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.(Neemt de fles Pishang die nog op de toog staat Pol 

geeft haar een glas, bomma giet het  in en doet er een half doosje valium in… ondertussen 

staat Yolanda te stamelen …) 

 

Yolanda   :  Sandrake, kindje, wat heb jij met je haren gedaan, en een ring in je neus, en waar heb je 

die jas gehaald?  

 

Arie          :  Gepikt. (Fier)  Ikke. 

 

 Yolanda    : Maar dat kan toch niet, dat, dat… 

 

Net       :   (Staat met haar glas Pishang klaar) Hier Yolandake drink eens een lekker Pishangske, 

daar kalmeer je een beetje van. 

 

 Yolanda  :  (over haar toeren) Ik wil niet kalmeren! Dis zeg nondemiljaar ook eens iets!(Dis legt 

zijn vinger op zijn mond…Hysterisch) Zeg iets tegen jouw dochter Dis! 

 

Désiré     :  (Fluistert)  Ik mocht de eerste drie dagen niet meer spreken schat. 

 

Yolanda   :  (Heftig)  Zwijg dan.! (Op kinderachtige toon) Sandrake, kindje, wat hebben de stoute    

                    mannen met jou gedaan. 

 

Sandra     :    Plezante spelletjes mam. (Fluistert iets in Yolanda haar oor) 

 

Net          :     (Geamuseerd) En zakdoekleggen zal daar niet bij geweest zijn denk ik. 

 

Yolanda   :   Dat, dat, dat kan toch niet. (Yolanda valt flauw op een stoel) 

 

Désiré      :   Voilà , het spel is begonnen. 

 

Net          :    (Komt bij Yolanda en klopt tegen haar gezicht) Stel je niet aan Landa,  
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                    het is nog te vroeg om cinema te spelen. 

 

Pol       :    (Komt bij Landa) Zal ik een dokter bellen mevrouw? 

 

Désiré   :    Maar nee ,dat gaat over zonder dokter en zonder pillen.(Sandra geeft de pint die nog de 

toog staat en voor Yolanda bestemd was aan Dis)  

 

Sandra   :    Hier paps en laat ze smaken. 

 

Désiré    :   (Geniet.. heft de pint in de richting van Yolanda ) En jij drinkt niks Van der Slagmolen , 

niks. Ha , ha , schol Landa. (Drinkt met smaak) 

 

Arie    :     (Neemt de paddestoelen en gaat tot bij Yolanda) Mam, hier, eet wat van deze lekkere 

paddestoelen dan gaat die appelflauwte zo weer over.(Laat Yolanda eten van de 

paddestoelen) 

 

François   :  (Heeft heel de tijd ijverig zitten schrijven) Zeg, je weet toch zeker dat het niet ernstig is 

met mevrouw ? 

 

Net      :     Maak je maar niet ongerust meneer De Haan. 

 

Yolanda :   (Komt een beetje terug bij haar positieven , is een beetje stoned van de paddestoelen) Le 

Coq, bomma.(Eet van de paddestoelen)  Ridder Dizzy jij moet mijn Sandrake redden op je 

witte paard 

 

François : (geamuseerd) Is een muilezel ook goed  mevrouw? 

 

Yolanda  : Als ze maar gered wordt, gered uit het tranendal der armoede. 

 

Pol     :    Amai, mevrouw is ook nog poëtisch. 

 

Yolanda : Baron Le Coq  moet met mijn dochter trouwen.  

 

Sandra   : Met mij! Tarara!!. Dat zal niet waar zijn mam. (Neemt Arie vast) Ik trouw nooit, ik ga met 

Arie samenwonen op zijn …boot. 

 

Yolanda : (Met bewondering) Heeft die jongen een boot? 

 

Arie       : (Weet het niet.. vraagt stil) Heb ik een boot? Waar? 

 

   Sandra  :  (Helpt hem) Rotterdam. 

 

   Yolanda :  Een grote boot?  

 

   Sandra  :   Ja , mam.  

 

   Yolanda : Zo één als die van prins René uit Monaco? 

    

Arie    :    (liegt er ook maar oplos) Véééééél groter mams. 
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Yolanda :  Amaai … En wat doet jij voor de kost jongen? 

 

Arie      :   (fier)Niks! 

 

Yolanda :  Schitterend, een boot hebben en dan nog niets moeten doen.Jij bent dus rentenier? 

 

Arie    :    (Terzijde tegen Net) Wat ben ik? 

 

Net     :     Rijk, stinkend rijk. 

 

Arie     :    Serieus? Dat valt mee. 

 

Yolanda  : (Fier) Jij treft het Sandra. Ne rentenier. 

(Eet van de paddestoelen… vriendelijk) Désiréke jij moet ook eens wat van die 

paddestoelen  eten , je wordt daar goed gezind en opgewonden van. 

 

Désiré    :   Eet dan nog maar wat schat. (Tegen Arie) Waar heb je die geplukt? 

 

Arie        :  In het bos paps.(geeft enkele paddestoelen aan Dis) 

 

Net     :     Ga er nog wat plukken. 

 

Désiré  :    Ja ik steek heel mijne diepvries vol. (Terzijde tegen Net) Iets waar ons Landa goedgezind 

van wordt, dat is de ontdekking van de eeuw. Ik ga de Nobelprijs voor de vrede krijgen.En 

met die opgewondenheid, kan ik straks tussen de lakens nog iets proberen.  

 

Pol        :   Je ziet het meneer Désiré de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

 

Désiré   :   Dat ik dàt niet eerder geweten heb, een stom klein paddestoeltje, en het leven lacht je 

weer toe. 

 

Yolanda :  (Begint te lachen) Ik voel mij zo raar, zo licht, het is precies of ik ga vliegen. 

 

Désiré   :   (Geamuseerd) Wacht dan zal ik een venster openzetten.  

 

Sandra   :  Kom baby, we zullen eens gaan kijken. (Sandra en Arie af keuken , ze komen Petra tegen  

Juffrouw Petra je kunt je baron hebben zulle, ik wil hem niet. 

 

Petra     :   Ik wil dat gepluimd kieken ook niet. 

 

Yolanda :  (Onder invloed van de paddestoelen tegen François)  Meneer Le Coq jij valt naast de 

boot, want ons Sandrake heeft er ene met een boot, in Rot-ter-dam. (We horen buiten een 

moto vertrekken) 

 

Jet    :     (Komt van de slaapkamers ze ziet er een beetje beter uit.) Welke paljas vertrekt er met 

mijne moto. 

 

Pol     :     Arie en Sandra . 

 

Désiré   :   Ze gaan paddestoelen plukken. 
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Yolanda :  (ondeugend, lief tegen Dis) Wanneer gaan wij dat nog eens doen Diske? 

 

Désiré   :   Morgen wicht, morgen.  

 

Jet     :      Hoe moet ik nu terug op het motortreffen geraken? 

 

François :  Misschien kan ik je brengen juffrouw?  

 

Jet      :   Vanachter op het stoeltje van je fiets zeker.Jij bent een echt adellijk kieken, jong. 

 

   Petra      : Je hebt gelijk Jet, maar dat kieken is geen adellijk kieken , maar een lomp ,armzalig     

                   kieken , gene Mercedes S L K, gene Porsche, geen…  

 

François  : (Onderbreekt haar) Villa in Frankrijk…. 

 

Petra    :    Een gewoon schoolmeestertje is hij, dat tijdens de grote vakantie rondrijdt met zijn fietsje 

en brave zielen, zoals ik, voor de gek houdt. 

 

François : (Onderbreekt haar) Dat klopt, en de vrouwtjes liepen mij achterna, toen ze dachten dat ik 

een adellijke titel, zes huizen, drie auto’s had 

 

Net       :  (onderbreekt hem)Je vergeet dat pak geld in Zwitserland. 

 

Jet     :      Ben jij dan niet van adel? 

 

François : Gelukkig niet, mijne pa is kaartjesknipper op de trein.  

 

Jet        :   Serieus! (Heeft er plezier in) Maar ik heb je niet achterna gelopen, hè manneke. 

 

François : Jij niet Jet dat klopt, jij hebt je gedacht gezegd, voor jou speelde geld geen rol, jij bent 

altijd eerlijk geweest.  

 

Petra     :   En ben jij eerlijk geweest? Mislukte baron! 

 

Jet   :       En in welk studiejaar geeft jij les, schone jongen? 

 

François :  Het tweede.  

 

Jet      :    Zou jij mij de tafels van vermenigvuldiging eens willen leren.? 

 

Désiré  :   (Terzijde tegen Net)Ja, hij zal ze wel leren, optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.  

 

Net      :    (Geamuseerd) Met of zonder tafel.(Arie en François hebben er plezier in Petra staat 

kwaad te kijken) 

 

Pol        :  En dat rolletje van dat Waals adellijk manneke dan?  
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François  :   Ik wou weten, hoe mensen aan geld, en een adellijke titel gehecht zijn.En dat was erg. 

Eerst was ik Dizzy het kieken, maar toen men dacht dat ik rijk was werd ik plots meneer Le 

Coq.  

 

Petra      :  (Boos)  En daar steek jij je tijd in, onnozel manneke. 

 

François  :  Mijn rolletje als Dizzy was goed voorbereid, want er was nog een reden. In mijn vrije 

tijd schrijf ik al eens een toneelstuk, en op deze manier komt de inspiratie wel. 

 

Pol          :  Ja dat geloof ik. 

 

François  :Ik speel zelf één rolletje en de rest komt vanzelf. Ik heb genoeg genoteerd om drie 

toneelstukken te schrijven. (tegen Petra) En Petra, jij mag in alle drie de hoofdrol spelen. 

 

Petra   :    Hoe durf je een arme in de steek gelaten vrouw zoals ik,  met 7 arme dutsjes van kinderen 

en een zieke moeder, zo voor de gek houden. 

 

Pol      :    Ja, ja het is goed Petra.  

 

Jet    :     Kom manneke we gaan op het motortreffen de boel eens op stelten zetten. (Petra kwaad af 

slaapkamer) 

 

François :  (Voorzichtig.. Ondeugend) Of misschien kan ik jou ergens de eerste 

vermenigvuldigingsles geven. 

 

Jet     :     (Ondeugend)Dat is ook goed . 

 

Petra  :   (Op uit slaapkamers met de fiets van François) Hier zie!  Jet, spring maar achterop en bol 

het af. En hier je broekspelden! En je binnenband, voor als je plat valt!(Gooit de spelden en 

band naar François) En je volgt de gele pijltjes maar, dan kom je er wel. 

 

François : (Heeft er plezier in)Ja die kleurenblindheid dat was een schitterend idee Petra, ik heb het 

graag meegespeeld . 

 

Petra    :   Bol het af! 

 

Net      :  Gaat het lukken met Jet vanachter op de fiets? 

 

François : Ja zulle, Petra heeft mijn beentjes prima verzorgd. En ik moet trouwens maar 500 meter. 

(Kijkt door het venster)Ginds achter de stuiken staat mijne Lada. 

 

Petra     :  Niet te geloven wat een geniepig mannetje jij bent. 

 

François :  Ik weet het, maar ik heb er wel drie mooie verhalen aan overgehouden. 

                  1 : De meid met het gele bloesje ruikt geld. 

                  2 : Van te weinig seks wordt je kleurenblind 

                  3 : De forellen beten vandaag te goed. 

 

Désiré     :   Maar dat laatste is gene klucht, dat is meer een psychologisch drama. 
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François :  Zo zou je het kunnen noemen ja . Geef ons op mijn kosten, allemaal iets te drinken. Pol 

voor mij een dubbele whisky. 

 

Désiré    :  Jij bent een verstandige mens Franske. 

 

Yolanda  :  (Ontwaakt lichtjes uit haar slaap en wauwelt ) Jij drinkt niks Van der Slagmolen, niks. 

 

Désiré     :   (Tegen Net)  Geef ze nog wat paddestoelen. 

 

Net          :   Een goed gedacht Dis. (Geeft paddestoelen aan Yolanda) 

 

                   (Via de buitendeur komt er een keurige heer van 30-50 jaar binnen, hij spreekt met een 

Duits accent ) 

 

Petra    :      Dag meneer , jij komt juist op tijd, onze adellijk schoolmeester, geeft een tournee 

générale , neem maar het duurste dat we hebben, hij heeft toch geld genoeg. 

 

Klaus    :     (Begrijpt er niets van…praat verstaanbaar Duits) Ik ben Klaus Lüpke , ik kom uit 

Dusseldorf, ik ben op weg naar de Belgische kust en ben 200 meter van hier in panne 

gevallen met mijn wagen. 

 

Pol        :    En wat scheelt er aan?    

 

Klaus   :     Ik weet het niet , mijn wagen, een Porsche 911, is nog maar 2 maanden oud. (Dis gaat 

aan het venster kijken doet teken dat bomma ook moet komen) 

 

Petra    :      (Gelooft hem niet)Kom ,kom Flupke, niet zwanzen , Porsche 911,(praat met het Waals 

accent) zilver grijs, décapotable en met wit lederen interieur zeker? 

 

François  :   A.B.S., G.P.S. en … 

 

Petra   :         (Onderbreekt hem) Een zesde vitesse.  

 

Klaus   :       Ja , ja , ja ,dat klopt. 

 

Petra   :        (Boos)Kom manneke die mop kennen we hier al. 

 

Klaus   :        Nee, nee, geen mop. 

 

 Petra           En jouw papa is van adel zeker? 

 

Klaus   :       Nee, mijn vader is directeur van een grote bank in Duitsland.  

 

Petra    :       (Ironisch) Serieus jonge, en mijne papa is de paus van Rome.  

 

Klaus    :      Fantastisch!! Ik wist niet dat de paus..(Désiré en Net gaan kijken aan het venster) 

 

Petra     :     (Onderbreekt hem) Zeg  kerel, stop maar met dat Duits taaltje te brabbelen, spreek 

Vlaams dat is gemakkelijker voor ons, en zeg ons ineens welk verhaaltje jij gaat 

schrijven. 
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Klaus :       Verhaaltjes schrijven? Ik begrijp niet juffrouw, ik wilde alleen maar de wegenwacht en 

mijn moeder bellen, anders gaat ze ongerust zijn, ze is in haar villa in Knokke. 

 

Petra     :     (Gelooft hem nog steeds niet) Knokke…Mijn moeder heeft een villa in Monaco. 

 

Pol        :     Serieus , ik dacht dat die ziek was. 

 

Net        :    (Net en Dis hebben de auto zien staan)  Mens , mens toch , zo een Porsche 911 , dat is 

toch een ferme bak.  

 

Désiré    :    (Vraagt aan Klaus ook in slecht Duits) Hoe snel vaart zo een ding?  

 

Klaus    :     Toch wel 300 km in een uur, misschien meer. 

 

François  :    (Kijkt ook door het venster) Een klein beetje sneller dan mijne Lada. 

 

Désiré     :    (Kijkt nog door het venster) Schone bak.  

 

Petra      :     (Wordt nieuwsgierig en trekt Dis weg van het venster, ziet de Porsche staan) Maar , 

daar, die heeft echt een Porsche. (Vriendelijk tegen Klaus in slecht Duits) Maar ga toch 

zitten meneer.. ZITTEN! (duwt Klaus op een stoel)  Wacht ik haal de telefoon, dan kan 

meneer naar zijn moeder bellen.(Loopt naar de toog om de draagbare telefoon te halen)  

 

Klaus   :     Och nee, ik versta dat niet, eerst niet vriendelijk, dan wel vriendelijk. 

 

Petra     :     Ja maar, meneer, Lupje.. 

 

Klaus     :    Ik zal wel bellen met mijn gsm.  

 

Petra    :     (In slecht Duits)Nee nee, met de gsm heb je hier in deze streek geen bereik. (Geeft 

telefoon aan Klaus) Hier is de telefoon en wat wil meneer drinken? 

 

Klaus  :     Niets juffrouw, ik heb geen dorst. 

 

Pol      :     (Tegen François met Waals accent)  Hij heeft deze morgen nog gedrinkt. 

 

Petra   :      Och god , stukken aan een Porsche, dat gaat niet vlug gemaakt zijn. (Lief tegen Klaus.. 

slecht Duits) Het is misschien beter dat jij deze nacht, rustig en gezellig hier blijft. 

 

François  :  (In goed Duits)Ja, Petra zal je wel eens goed verzorgen.Voor 25€ heeft ze mij volledig 

gemasseerd. 

 

Désiré     :   (In heel slecht Duits) En je kunt nergens beter forel eten dan hier. (Terzijde tegen Net) 

Ah ja, ik moet toch van mijn 17 stuks afgeraken.  

 

Jet       :      En de whisky is niet van de Aldi ,maar echte Chivas Rigal .  

 

Klaus       :  (Petra geeft telefoon aan Klaus) Bedankt, ik ga nu mijn moeder bellen en dan de 

wegenwacht.  
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Net        :    (Terzijde tegen Petra)Had je graag gehad dat hij hier bleef? 

 

Petra     :     Wat dacht je , een Porsche 911, die passeert hier niet alle dagen. 

 

Net      :     (Neemt de Pishang met valium ,onschuldig) Geef die jongen dan iets te drinken .Je moet 

de gasten altijd op hun gemak stellen.(Fluistert iets in Petra haar oor) 

 

Petra    :     (Neemt de pishang en biedt hem aan , aan Klaus, in slecht Duits) Meneer Luppeke, ik 

weet niet hoe het in Duitsland is, maar wij Vlamingen zijn zeer beledigd als je de drank 

die wij aanbieden niet uitdrinkt.  

 

Klaus    :    Hummm lekkere Pishang.Danke.(Drinkt het glas leeg) 

 

Jet      :      Het smaakt precies, Frits. 

 

Klaus    :    Klaus , niet Frits…  (Begint te telefoneren) Hallo moeder, hoe gaat het met je , ik 

telefoneer je om te zaaaagen om te zaaaagen , zzzzzz …. (valt in slaap) 

 

Net       :    Voilà, dat is weeral geregeld, hij is voor een tijdje op zijn gemak en rustig. 

 

Pol        :   Wat mankeert die.? (Net staat te lachen) Was dat die pishang met valium? (Net knikt) 

                 Petra, ga dan kamer 2 maar in orde maken, operatie rijkeluiszoontje kan opnieuw 

beginnen. Of vind je het gene schone? 

 

Petra      :   Iemand die geld heeft moet niet zo schoon zijn Polleke. 

 

Yolanda :  Mijne schoonzoon die heeft geld en een boot in… 

 

Allen samen  : Rot-ter-dam. 

 

 

  Doek 
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