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PENSEN EN PATATTEN  
 

Komedie van Luc Kerkhofs 
 

PERSONAGES 
(3 Dames – 4 Heren) 

 

JUUL VAN TONGERLO: 55, boer 

LOWIE VAN TONGERLO: 50, zijn broer 

FLEUR: 35, zijn nicht 

MARTINE: 45, dierenarts 

EMMA: 50, zijn schoonzus 

PASTOOR:  

ZOTTE FIK: 

 

 

 

DECOR: 
 

HUISKAMER MET KEUKEN 

Huiskamer met aanpalende keuken op een boerderij, met deur naar slaapkamers, 

deur naar living, buitendeur en een raam dat uitzicht geeft op het erf. 

In de keuken is een deur naar slaapkamer van Lowie. 

 

 

EXT. WONING MARTINE 

Tafel met twee stoelen, dit kan eventueel plaatsvinden vóór het doek. 

 

 

EXT. STRAAT 

Dit kan plaatsvinden vóór het doek en eventueel zelfs in de zaal. 
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EERSTE BEDRIJF  

 

 

EERSTE SCENE 

 

EXT. WONING MARTINE 

 

(LATE NAMIDDAG) 

 

(Martine zit aan een tafeltje en vult een kruiswoordpuzzel in met de hulp van een 

puzzelboek. Er staat een glas wijn uitgeschonken. Op de achtergrond komt Juul  

toe met z'n fiets) 

 
 

MARTINE: Hier se, wie da we hier hebben, de Juul. 

 

JUUL: Hedde gij niks anders te doen dan wa te schrijven? Ne veterinair als gij kan zo 

toch geen geld verdienen. 

 

MARTINE: Ne mens moet z’n eigen toch ook eens kunnen ontspannen, hé Juul. Kom, 

zet u erbij. 

 

(Juul zet zich naast Martine bij aan tafel) 

 
JUUL: Wa zijde aan 't schrijven, Martine? 

 

MARTINE: Ik vul een kruiswoordraadsel in. 

 

JUUL: Daar ken ik niks van. 

 

MARTINE: Ik ook nie want ik krijg de helft nie ingevuld. Kijk, hier moet ik een woord 

invullen da begint en eindigt mee een "L" en ’t riekt naar urine. 

 

JUUL: Da's toch nie moeilijk. 

 

MARTINE: Oh nee? Da moete gij maar eens zeggen wa da is. 

 

JUUL: "Lanteernpaal". 

 
MARTINE: Nee, 't mogen maar 3 letters zijn. 

 

JUUL: Maar 't stinkt toch naar…heu… pis, hé Martine.  

  

MARTINE: (leunt achterover in haar stoel) En wa nieuws, Juul? 

 
JUUL: Hedde gij morgen tijd? 

 

MARTINE: Voor u heb ik altijd tijd. Da wette toch. 

 

JUUL: Ik kom eens vragen of da gij morgen de Jos wilt komen castreren. 

 

MARTINE: De Jos...? 
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JUUL: Mijne geitenbok hé. Hij staat "hitsig" en daar is geen huis mee te houden.  

 Als ik zijne stal durf binnengaan dan staat 'm zelfs tegen mijn been te  

 rijen. Hij heeft 't vel al van mijn rechterknie gestoten. 

 

MARTINE: Dan moete we daar iets aan doen, hé Juul. 

 

(Op de achtergrond horen we bij tussenpozen gekraak van brekende takjes. Juul 

heeft al enkele keren die richting uitgekeken maar hij bespeurt niks) 

 
JUUL: Wa is da daar allemaal in uwen boomgaard? 

 

MARTINE: Da's Zotte Fik, die zit daar ergens in nen boom. Hij is mijn pruimen aan 't 

pikken. 

 

JUUL: Hoe...? En gij laat die zo maar doen...? 

 

MARTINE: Waarom nie? Ik krijg m'n pruimen toch nie op. 

 

JUUL: Maar da pakte bij mij nie! 

 

MARTINE: Och Juul, 't leven bestaat uit méér dan alleen maar een paar kilo pruimen. 

 

(Martine zet het glas wijn aan haar lippen, sluit de ogen, drinkt en gorgelt en slikt 

met veel genot door) 

 

MARTINE: (monstert haar glas wijn) Daar zijn slechter dinges in 't leven. 

 
JUUL: Is 't goeie wijn, Martine? 

 

MARTINE: Nee zekers. Moete ook een glas hebben? 

 

JUUL: Ja, ik wil wel eens pruuven. 

 

MARTINE: Dan zal ik eens een glas gaan halen. (veert recht en wil naar binnen gaan) 

 
JUUL: Hedde gij uw jachtgeweer nog? 

 

MARTINE: Ja. Voor wat? 

 

JUUL: Breng da ook eens mee... (ad boomgaard) ...dan zullen we er daar eens ene uit 

den boom jagen. 

 

(Martine af naar binnen. Ondertussen zet Juul de fles wijn aan z'n mond en drinkt 

een slok. Hij tracht Martine te imiteren. Hij sluit de ogen en wil ook gorgelen, maar 

dat lukt hem niet waardoor de wijn uit z'n mond over z'n kin loopt. Hij veegt z'n 

mond met de mouw van z'n jas. Martine komt terug met een leeg wijnglas en een 

jachtgeweer) 

 
JUUL:  Da moest die Zotte Fik bij mij eens proberen se, die had direct een cartouche 

vanachter in zijne koker! 
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MARTINE: (geeft het geweer aan Juul) Hie, gij kunt beter schieten dan ik, maar pas op 

da ge 'm nie raakt, hé Juul! 

 

(Martine schenkt een glas wijn uit voor Juul. Ondertussen richt Juul z'n geweer 

richting boomgaard) 

 
JUUL: Die Zotte Fik gaat ge ne post zien pakken se! Ik ga just boven zijne kop door 

den boom schieten.  

 

(Plots klinkt een luide knal uit het jachtgeweer. Martine kijkt door de verrekijker 

richting boomgaard) 

 

MARTINE: (met genietend lachje) Amaai, zo rap heb ik nog nooit iemand uit nen boom 

zien kruipen. Op ne vloek en ne scheet is die beneden zèg. Ik denk dat 'm z'n 

eigen zeer gedaan heeft want hij mankt. (legt verrekijker naast zich neer)  

 
JUUL: Die gaan we hier de eerste dagen nie meer zien, denk ik. 

 

(Juul drinkt van z'n glas wijn) 

 
MARTINE: Och Zotte Fik is de slechtste nog nie. Sinds z’n ouders dood zijn is ’t nen 

dikke sukkelaar. En hij heeft veel vrienden hier in ’t dorp hé. 

 

JUUL: Morgen zal 'm bij ons ook wel weer aan de deur staan. 

 

MARTINE: Voor wat? 

 

JUUL: Fleur en ik hebben vandaag pensen gedraaid. En hoe ‘t komt da  

 weet ik nie, maar volgens mij riekt Zotte Fik da. Gegarandeerd staat die  

 morgen op mijn erf te giezen naar pensen. 

 

MARTINE: Ja, zoiet da wordt voortgezegd, hé Juul. En wa zoude willen, ons dorp is 

maar ne voorschoot groot. 

 

JUUL: Als gij morgen bij ons de Jos komt castreren dan moete ook maar wa pensen 

meenemen. 

 

MARTINE: Merci Juul. 

 

JUUL: (drinkt z'n glas wijn leeg) En nu moet ik naar huis want 't is etenstijd. 

 
MARTINE: Moete geen glas wijn nie meer hebben? 

 

JUUL: Allé, nog rap eentje dan. Brood kost ook geld. 

(Martine schenkt het glas van Juul nog eens vol) 
 Zèg Martine, gij weet ook nie hoe ik aan een konijn kan geraken zeker? Ik heb 

nog eens goesting in konijn mee pruimen. 

 

MARTINE: Da's ook den eerste keer da gij zoiet aan mij vraagt. Meestal gaat gij die 

toch zelf stropen. 

 

JUUL: Ja, maar die nieuwe champetter betrouw ik nie. Vruug of laat hang ik er 
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binnen. Naar 't schijnt is 't nen dikke lul. 

 

MARTINE: Ne wà...? 

 

JUUL: Ne lul...! 

 

MARTINE: (er gaat plots een lichtje branden) Da is 't, hé Juul! Lul...! 

 

JUUL: (begrijpt er geen snars van) Heu...? 

 

MARTINE: Ahwel, da woord van drie letters voor mijn kruiswoordraadsel. (vult in) 

 

JUUL: (drinkt z'n glas leeg) Zorg dan maar da ge morgen op tijd zijt voor de Jos. 

 

MARTINE: Ja, maar dan moete 'm vandaag geen eten nie meer geven hé. 

 
JUUL: Nee. Tot morgen hé. 

 

(Juul springt op z'n fiets en verdwijnt) 
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EERSTE BEDRIJF 

 

TWEEDE SCENE 

 

(AVOND) 

 

(De keuken lijkt een slagveld. Op het kleine aanrecht staat een hoop vuile 

kookpannen en ander keukengerei op elkaar gestapeld. Er staat ook duidelijk 

zichtbaar een nog in de doos verpakte microgolf ergens tegen de grond. Centraal 

hangen enkele strengen pensen over een horizontale bezemsteel uit te lekken op 

enkele oude kranten. Juul en Lowie zitten in de sofa zonder veel interesse naar TV 

te kijken) 

 

LOWIE: Daar is weer geen fluit op die televisie, hé zèg. (zapt naar een andere zender 

waar zich een romantische scène afspeelt) 

 

(Juul staat recht en drinkt aan de teut van de koffiepot die op het kacheltje staat. 

Een zuchtende Lowie ergert zich duidelijk aan de saaie TV-beelden) 

 
LOWIE: Moeten ze nu zone zever geven om 11 uur 's avonds? 

 

JUUL: Zet 'm maar rap op iet anders. Mee da gezever altijd, zèg. 

 

LOWIE: Die zijn verliefd, hé Juul. Ziede da nie. 

 

JUUL: In onzen tijd maakten wij daar nie zoveel woorden aan vuil. Als wij elkander 

aanstonden dan kropen wij samen op de hooischelft, vooruit en ju…! 

 

LOWIE: Nu is da allemaal anders hé. Nu moeten ze eerst de cathechismus opzeggen 

voor da ze elkander een kuske geven. 

 

(Lowie zapt naar een andere zender. Plots zien ze een intensieve vrijscène met 

twee vrouwen op het scherm) 

 
JUUL: Daar se, wa is da...? 

 

LOWIE: Volgens mij is da een koppel vrouwen da poedelnaakt in 't bed ligt te 

rollebollen. 

 

JUUL: Heu...? Twee wijven...? Zijn die nie abuus? Elke geit heeft toch nen bok nodig. 

 

LOWIE: Tegenwoordig gaat 't ook zonder den bok. Ge zie da daar wel. Nog efkes en 

de venten zijn helemaal afgeschreven. 

 

(Juul kan het beeld niet helemaal oriënteren en houdt z'n hoofd scheef richting TV-

scherm) 

 
JUUL: Twee wijven, zegt ge..., waar staat hunne kop dan...? 

 

LOWIE: Waarom moete gij weten waar hunne kop staat? 

 

JUUL: Dan weet ik ook waar de rest hangt. (Juul tracht het beeld ondersteboven te 
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bekijken) 

 Ze kronkelen begot gelijk twee palingen. (tot Lowie) Zet da lawaad eens wa 

harder want ik versta nie wa ze zeggen. 

 

LOWIE: Ze zeggen niks, Juul. Ze kreunen alleen maar. 

 

JUUL: Kreunen…? En waarom kreunen die? 

 

LOWIE: Omda ze er deugd van hebben zeker, weet ik ‘t. 

 

(Lowie zet het volume luider met de afstandsbediening. Juul droogt z'n bezweet 

gelaat. Naarmate de TV-scène vordert reageren beide heren nerveuzer. Plots komt 

Fleur van de slaapkamers. Ze is gekleed in haar nachtjapon) 

 
FLEUR: Kan die televisie wa stiller astemblieft…? 

 

JUUL: (zonder opkijken, ad TV) Kunde gij eens efkes zwijgen want hèt gaat bijna 

gebeuren daar…! 

 

(Een gepikeerde Fleur zet de TV prompt uit) 

 
FLEUR: Daar se...! 

 

JUUL: Wa doede gij nu...? 

 

FLEUR: Om 11 uur 's avonds moete naar zone zever nie meer kijken. 

 

LOWIE: Waarom nie? 

 

FLEUR: (tot Juul) Morgen zitte gij weer mee reuma in uw benen. (vervolgt tot een 

gniffelende Lowie) En gij zaagt dan weer da uw ogen zeer doen! 

 

JUUL: Vanaf da uwe vent er mee een jonge weef vandoor is, zijde gij nie meer om  

 aan te spreken. Ge loopt hier rond mee een gezicht da op half zeven   

 hangt  en ge doet ook geen moeite nie meer om lekker te koken voor  

 ons. De leste drie maanden zijn wij al 10 kilo afgevallen. Kijk maar eens  

 naar onze Lowie. Hij is vel over been. Hé Lowie...? (Lowie trekt z'n buik in  

 zuigt z'n wangen naar binnen) Nog efkes en hij kan mee twee benen in één 

broekspijp. 

 

FLEUR: Och Juul, gij weet altijd iets. Daar is mij indertijd gevraagd om hier te komen 

wonen om u allebei wa goei manieren bij te brengen. 

 

LOWIE: Navenant da gij maar een nicht zijt van ons hedde gij veel noten op uwe 

zang, vind ik. 

 

FLEUR: Golle zijt twee bruurs die er financieel warm inzitten en ik moet het hier altijd 

maar stellen mee rommel, want ik mag gene frank uitgeven 

 

LOWIE: Wa wilde daar mee zeggen? 

 

FLEUR: (steigert) Hoe kan ik nu fatsoenlijk koken in een keuken die te klein is? 
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 Als ik een van mijn grote kastrollen bovenhaal dan staat 't gasvuur al vol.  

 Als ik tenminste nog ne kastrol kan vinden waar da geen gat in staat of waar 

da allebei de oren van ontbreken! 

 (De heren zwijgen braafjes. Fleur hapt naar adem en begint aan het vervolg van 

haar sermoen) 
 En dan zal ik nog eens iet zeggen: ik wil een nieuw ingemaakte keuken  

 mee modern toestellen. (wijst Juul en vervolgens Lowie aan) En ik wil da gij en 

gij die nieuw keuken ga betalen! 

 

LOWIE: Wij...? Waar moeten wij zoveel geld halen? 

 

FLEUR: Ge hebt allebei genoeg geld geërfd van uw ouders. 

 

LOWIE: Da geld staat allemaal op ’t boekske, daar mogen wij nie aankomen. 

 

FLEUR: Voor wie of voor wà…? Geen van u beiden is getrouwd of heeft kinderen. Al 

uw geld gaat later naar de staat. 

 

LOWIE: Wa nie is kan nog komen hé. 

 

FLEUR: Ge ga me toch nie vertellen da ge op uwe leeftijd nog een vrouw gaat 

zoeken? 

 

LOWIE; Da wette nooit. Als er eens een schoon madam een mem laat zien aan onze 

Juul dan is ‘m verkocht. 

 

JUUL: Da moete gij zeggen, hitsige toek, da ge daar zit…! 

 

FLEUR: (kordaat streng) Okee, geen probleem voor mij. Dan zal ik vanaf morgen nie 

meer koken tot zolang er hier geen nieuw ingemaakte keuken geïnstalleerd is! 

(Fleur zet zich ostentafief met de armen gekruist op een stoel. Maar door het 

lederen zitvlak van de stoel, dat ergens valse lucht trekt, maakt dat een "prrrrt-

geluid") 

 

LOWIE: (treiterend) Gij hebt precies ook nie goe gegeten vandaag? 

 

FLEUR: (ergert zich aan het voor iedereen bekende geluidje dat de stoel maakt) En 

wanneer gaat er eens eindelijk iemand die kapotte stoel repareren...? 

 

JUUL: Denke gij da wij niks anders te doen hebben. 

 

(Juul veert recht en drinkt weer aan de teut van de koffiepot die op het kacheltje 

staat) 

 

FLEUR: (haalt zwaar uit naar Juul) En ge moet een zjat pakken als ge koffie wilt 

drinken! 

 

JUUL: Voor wa? 

 

FLEUR: Omda ge vruug of laat uwe smikkel nog eens ga verbranden. 

 

JUUL: Ge weet toch da 'k gere kouwe koffie drink. 
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FLEUR: Dan kunde gij nog een zjat pakken. (veert recht van de stoel) En ga nu maar 

slapen want Martine komt morgenvruug Jos de geitenbok castreren. 

 

LOWIE: (knijpt z'n billen dicht, dan met pijnlijke grimas) Ocharme de Jos. Da gaat ‘m 

geen deugd doen, vrees ik. 

 

JUUL: ’t Is wel nodig, want ik moet die elke dag gaan zoeken als 'm op jacht is naar 

jonge geiten. Hij is nog maar een jaar oud maar hij heeft alle geiten van 't dorp 

al besprongen. 

 

LOWIE: Hij heeft toch gelijk zekers. Da is ’t enige plezier wa da beest heeft in z’n 

leven. 

 

JUUL: Jaja, maar de eigenaars van al die geiten weigeren mij wel om den dekpremie 

te betalen hé. Ge moet gene schrik hebben, de Jos zal wel wa kalmer worden 

als 'm morgen zijne portemonnée kwijt is. 

 

LOWIE: Hoe zoude zelf zijn. (veert recht) Dan zal ik ook maar gaan slapen. (stapt 

richting keuken) Slaapwel. 

 

(Onder volgende dialoog wil Lowie naar z’n slaapkamer gaan, maar hij ziet de grote 

doos staan waarin de microgolf steekt. Hij bestudeert de doos) 

 

FLEUR: (tot Juul) Wette gij da er een kieke van de leg is? Volgens mij is die ziek. 

Kunde daar niks aan doen, nonkel? 

 

JUUL: Da zal ik morgen wel arrangeren. 

 

FLEUR: Hoe gaat gij da doen? 

 

JUUL: Ik ga wa boter in heur holleke duwen. 

 

FLEUR: Boter...? Amaai, schuift da nie te hard...? 

 

JUUL: Da doen ze al duzend jaar bij een ziek kieke. 

 

FLEUR: Worden die eieren dan nie te vettig? 

 

JUUL: Dan moete geen bakboter meer in de pan doen. 

 

FLEUR: En wa gaat gij mee die ouw patatten doen die in de kleine stal liggen? 

 

JUUL: Verkopen. 

 

FLEUR: Wa gaat ge daar voor vragen? 

 

JUUL: Nen halve euro de kilo. Voor 500 kilo is da euh... (begint aan een zware 

rekensom uit het hoofd) ...en ik onthou de 3, dan zet ik de komma naar links, 

dan is da euh..., euh... (geraakt er niet uit) ...heel véél geld! 

 

FLEUR: Die prijs gaat gij nooit krijgen voor zo'n ouw patatten. 
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JUUL: In 't café bij Germaine zijn ik vandaag nen opkoper tegengekomen. Die heeft 

beloofd om een van de dagen eens langs te komen om een bod te doen op 

mijn patatten. 

 

FLEUR: Ge moet die hoop patatten in twee verdelen. 

 

JUUL: Zedde gij zot ? Wette gij hoeveel tijd da daar inkruipt? 

 

FLEUR: Ja, maar da verkoopt beter. 

 

JUUL: Wel, laat Zotte Fik da maar doen. Die is voor niks anders goe. 

 

FLEUR: Ja, da’s waar. Ik zal 'm dan wa pensen meegeven. Voor ne pens werkt die 

toch de ziel uit z'n lijf. 

 

 (Lowie komt terug de woonkamer binnen) 

 

LOWIE: (tot Fleur) Zèg, wa zit er in die grote doos daar in de keuken? 

 

FLEUR: Da's ne nieuwe microgolf. 

 

JUUL: (richting Fleur) Wa gaat gij mee ne micro doen? 

 

FLEUR: (verbetert) Ne microgolf, nonkel. Da's zo'n ding om iet héél rap op te warmen. 

 

JUUL: Wij hebben toch een stoof. 

 

FLEUR: In de zomer brandt de stoof toch nie hé. 

 

JUUL: Zeg, wij moeten mee da ding toch ook nie leren werken? 

 

FLEUR: Nee, golle moet daar afblijven want die moet morgen nog eerst uitgepakt  

 worden. 

 

LOWIE: Gij draait ook mee de wind. Daarjust zegt ge da ge voor ons nie meer wilt 

koken...? 

 

FLEUR: En IK moet nie eten, of wà…? (gaat richting slaapkamers, dan bij de deur tot 

Juul) En gij moet die pispot onder uw bed eens leegkappen hé. Hij loopt bijna 

over! Slaapwel heren. 

 

(Fleur af naar slaapkamers. Juul zet de TV weer aan) 

 
JUUL: Wa hedde gij vandaag allemaal uitgespookt? 

 

LOWIE: Ik zijn naar 't dorp geweest. 

 

JUUL: Ook op jacht naar jonge geiten zekers? 

 

LOWIE: Nee, ik heb nen brief gepost. En wa hedde GIJ gedaan? 
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JUUL: Ik heb vandaag samen mee Fleur pensen gedraaid. Maar gij zijt alleen maar 

goe om die op te frèten. 

 

LOWIE: Ik heb daarstraks nog iet gevonden. Wacht, ik zal 't eens halen. 

 (Lowie af naar de living) 

 

(Juul wil de TV uitzetten, maar als dat niet onmiddellijk lukt met de 

afstandsbediening haalt hij een appel uit de fruitkom en gooit ermee naar het TV-

toestel wat dan prompt op "uit" springt. Lowie komt van de living met een oude tas) 

 

LOWIE: (zet de tas op tafel) Hier se, gevonden in zo ne grote vuilbak in 't dorp. Die 

kunnen we misschien gebruiken als we gaan appels plukken. 

 

JUUL: En wa zit erin...? 

 

LOWIE: Ik krijg ze nie open. De tirette klemt. Misschien kunde gij eens proberen.  

Allé, slaapwel. 

 

JUUL: Ja. 

 

(Lowie wil via keuken naar zijn slaapkamer. Juul heeft weinig of geen aandacht voor 

de tas op tafel, staat geeuwend recht en slurpt weer aan de teut van de koffiepot. 

Daarna tracht hij de tas te openen maar dat lukt hem niet onmiddellijk) 

 

(Als Lowie in de keuken de pensen passeert wil hij een pens van de streng trekken, 

maar hij slaagt daar niet in. Hij gaat op zoek naar een mes en opent de eerste de 

beste hangkast waardoor een overvloed aan keukengerei uit de kast tuimelt) 

 

JUUL: (roept naar de keuken) Wa is da daar...? Zijde gij 't kot aan 't afbreken of wà...? 

 

(Uiteindelijk vindt Lowie een mes, snijdt er een pens af en stopt er een deel van in 

z'n mond. Ondertussen staat Juul in de deuropening naar de keuken) 

 
JUUL: Da zal wel gezond zijn, just voor da ge ga slapen nog een half verken in uw 

gelée slagen. 

 

(Lowie wil antwoorden maar met de mondvol lukt hem dat heel moeilijk) 

 
JUUL: Gij frèt de oren van mijne kop. Wette gij da...! En ge doe geen knijt. Nen dikke 

luierik zijde gij. Toen ik vruuger de boerderij overnam van ons ouders zijn wij 

overeengekomen da gij voor kost en inwoon mee zou werken op de boerderij. 

En wa doede gij? Uw botten schuren en voor de rest wa rondrijden mee de 

velo en wa ouwe rommel mee naar huis brengen....zoals die ouwe kabas daar. 

 

LOWIE: (ad pens) 't Zijn goei, Juul. 

 

(Lowie neemt de pens al smullend mee naar zijn slaapkamer) 

 

(Juul komt weer in de woonkamer, stapt enkele keren met de handen in z'n zakken 

naast de tafel terwijl de tas toch z'n aandacht trekt. Hij schudt met de tas, houdt ze 

bij z'n oor en schudt opnieuw. Dan probeert hij de ritssluiting van de tas weer te 

openen maar het lukt hem nog steeds niet) 
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JUUL: We zullen die tirette eens rap smeren. 

 

(Juul rochelt, spuwt op de ritssluiting en krijgt nu de tas plots wel open. Hij ontdekt 

dat er een heleboel bankbiljetten insteken en graait er met z'n hand door) 

 

JUUL: (aan de grond genageld) Wa is da allemaal...? (ruikt aan de bankbiljetten) Ze zijn 

nog vers ook...! Amaai mijne frak...! 

(Juul rekt aan z'n bretellen en kiepert vervolgens de hele inhoud van de tas om op 

tafel. Een overvloed aan biljetten van 50 euro verspreidt zich over de hele tafel, dan 

(met guitig lachje) Ik denk da Nonkel Juul vandaag nog heel veel werk te doen 

heeft voor dat 'm ga slapen. 

 

(Juul nestelt zich op een stoel en begint de biljetten tegen traag tempo te tellen) 

 
JUUL: Eén, twee, drie... 

 



 13 

TWEEDE BEDRIJF 

 

EERSTE SCENE 

 

(VOLGENDE  MORGEN) 

 

(De buitendeur staat open. De tafel ligt vol met min of meer gelijke hoopjes 

bankbiljetten van 50 euro. Juul is duidelijk in slaap gevallen en ligt met z'n neus 

tussen de bankbiljetten. Hij snurkt en heeft in beide handen enkele bankbiljetten 

vast. Op de achtergrond horen we plots het luide gekraai van een haan. Juul schiet 

wakker en telt nog half ingedommeld verder) 

 
JUUL:   ...845, 846, 947..., nee 846..., nee 47... 

 

(Juul tracht het geld te tellen en op gelijke hoopjes te leggen, maar dat lukt hem niet 

door het vervelend gekraai van de haan) 

 

 (telt verder) ...846, 847,... (begint te twijfelen) ... 784, 487, 987... 

 

(Juul geraakt de tel weer kwijt als de haan enkele keren luid kraait) 

 
 Godvernonde, se smerige haan...! Als ge nu nog ene keer kraait dan... 

 (Maar nog voor z'n zin teneinde is kraait de haan weer) 

 (vliegt recht) Nu heeft 'm zijne laatste keutel gescheten! 

 

(Juul pakt z'n tweeloop die naast de schouw staat, steekt er boos een cartouche op, 

legt aan en schiet willekeurig door de deuropening naar buiten. Een luide knal galmt 

door de woonkamer) 

 

 (roept naar buiten) Da's eens wa anders hé! Ge moet zo nie van uwen toren 

blazen! De volgende cartouche gaat in uwen nol, hé soepkieke...! 

 

(Als Juul op de achtergrond rumoer hoort zet hij z'n jachtgeweer snel weer terug 

naast de schouw en foefelt hij het geld rap terug in de tas alsof er niks aan de hand 

is. Fleur komt in paniek van de slaapkamers) 

 

FLEUR: (verbaasd) Hedde gij die knal ook gehoord...? 

 

JUUL: (ontwijkt onderwerp) Heu…? 

 

FLEUR: Ik heb just horen schieten! Hier vlakbij. Hedde gij da nie gehoord? 

 

JUUL: Fleur, ge weet da 'k langs ene kant slecht hoor hé. 

 

FLEUR: Och nonkel, gij hoort alleen maar wa ge gere hoort. En wa staat gij hier te 

doen? 

 

JUUL: (heeft toevallig de leuning van de stoel in z'n handen, verzint dan snel) Ik euh..., ik 

zijn die kapotte stoel aan 't repareren. 

 

FLEUR: 't Is wel den andere stoel die kapot is hé. 
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(Fleur af naar de keuken. Juul profiteert hiervan om snel de tas met geld stiekem 

naast de zetel te moffelen) 

 

(Fleur stuit op de ravage in de keuken. Zij zet een waterketel op het vuur en zet een 

filter met zakje plus koffie op de koffiepot. Ze neemt de grote doos waarin de 

microgolf steekt en gaat ermee naar de woonkamer) 

 

(Fleur komt in de woonkamer en zet de doos op tafel) 

 
FLEUR: We zullen da ding eens gaan uitpakken. 

 

(Fleur opent de doos en tovert een nieuwe microgolf tevoorschijn) 

 

FLEUR: (streelt fier over de microgolf) Zie 'm eens blinken. (tot Juul) Kunde gij die lege 

doos wegdoen? 

 

JUUL: Ik heb genen tijd.  

 

(Martine komt op bezoek. Zij heeft haar werktas bij, die identiek blijkt te zijn aan de 

tas met geld die door Lowie gevonden is) 

 
MARTINE: Goeiemorgend allebei. 

 

FLEUR: Morgend Martine. 

 

MARTINE: (ad microgolf)  Hedde kosten gedaan, Fleur? 

 
FLEUR: Ja, ne mens moet mee zijnen tijd meegaan hé. 

 

MARTINE: Ik moet zoiet nie in mijn huis hebben. 

 

FLEUR: Allé gij, ge weet nie wa ge mist. 

 

MARTINE: Onderzoek heeft uitgewezen da de kwaliteit van 't eten mee 50% 

vermindert, als ge zo’n ding gebruikt. 

 

JUUL: (tot Fleur) Moete daar dan zoveel geld voor betalen? 

 

FLEUR: (gedecideerd) Ja. 

 

JUUL: Och, gij zijt zot. 

 

MARTINE: Zijde in vorm Juul, want ik kom voor de Jos hé. 

 

FLEUR: Doe 'm gene zeer hé. 

 

MARTINE: Da castreren gebeurt onder verdoving hé. 

 

FLEUR: (richting Juul) En vergeet nie van ook eens naar da ziek kieke te kijken. 

 

MARTINE: Zijde gereed, Juul? Dan gaan we er aan beginnen. 
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FLEUR: Zèg nonkel, die microgolf moet op deez kast staan, maar die kabel naar de 

pries is nie lang genoeg. Hoe moet ik da arrangeren? 

 

JUUL: We zullen eens kijken. 

 

(Juul neemt met z'n twee handen de lengtemaat van het snoer van de microgolf en 

vergelijkt deze lengte met de afstand tussen de plaats waar de microgolf komt te 

staan en het stopcontact. Fleur maakt hier gebruik van om de lege doos in Juul z'n 

handen te duwen) 

 
FLEUR: Astemblieft...! Dan kunde ineens die lege doos wegdoen. 

 

JUUL: Zèèèg…! (plant de doos ergens willekeurig tegen de grond) 

 
FLEUR: Hedde nog ne verlengkabel voor mij? 

 

JUUL: Daar komt hier gene verlengkabel meer in huis. Wette da! De leste keer toen 

die gebruikt is stond de boerderij bijna in brand. 

 

FLEUR: Da's nie moeilijk. Da was nog ne verlengkabel uit de jaren stillekes waar alle 

draden los hingen. 

 

JUUL: (luid) Fleur, gene verlengkabel is gene verlengkabel! Of verstaat gij mij nie...? 

Soms denk ik da gij potdoof zijt. 

 

FLEUR: Da moete gij zeggen, doven tist.(zet zich bij de kast) Kom, help maar eens 

efkes! 

 

(Maar Martine en Juul hebben geen van beiden veel zin om de zware kast te 

verplaatsen) 

 
MARTINE: Waarom zette da ding nie gewoon in de keuken? 

 

FLEUR: Omda er in de keuken geen plaats nie meer is. De kasten vallen al open als 

ge wa hard mee de deur slaagt. 

 

MARTINE: Ge zwanst hé. 

 

(Net op dat moment komt Lowie van zijn slaapkamer met een krant in z'n handen 

en sluit hij iets te brutaal de deur waardoor de toren met kookpannen op het 

aanrecht in elkaar stuikt. Lowie schrikt er niet van terwijl hij met veel interesse 

verder leest in zijn opgeplooide krant. Hij zal de volgende momenten, tegen een 

tergend traag tempo en nog steeds in z'n krant lezend, al het keukengerei weer in 

de kast laden) 

 

FLEUR: (ergert zich) Nee, ik zwans nie! Hedde da lawaad gehoord? Zo kan ne mens 

blijven werken hé... en da zijn ik muug... (vervolgt luider richting Juul) ...kots-

muug...! 

 

MARTINE: Ja, dan moete daar iet aan doen hé. 

 

FLEUR: Da probeer ik... (richting Juul) ...maar ik word langs alle kanten tegengewerkt. 



 16 

Da's ook de reden waarom ik een nieuw ingemaakte keuken wil. 

 

MARTINE: In een klein keuken kunde nie veel plaats hebben hé. 

 

FLEUR: Een goei indeling zorgt voor plaats in overvloed. Dus komaan... (zet zich 

reeds in gereedheid bij de kast) ...deez kast moet opgeschoven worden. 

 

JUUL: Vraag maar aan de Lowie om te helpen want wij gaan de Jos castreren. 

 

(Lowie komt van de keuken. Onder volgend gesprek gaat Fleur naar de keuken 

waar ze het kookvuur zal uitzetten en water uit de waterketel in het filterzakje op de 

koffiepot zal gieten) 

 

JUUL: (tot Martine) Als ge pensen wilt dan moete straks maar wa meenemen. 

 

MARTINE: Da komt in de saccoche, Juul. Kom, we gaan er aan beginnen. (neemt haar 

werktas) 

 

LOWIE: (tot Martine) Doe de Jos gene zeer hé. 

 

MARTINE: Ge moet gene schrik hebben. Ik heb alles bij om 'm te verdoven. 

 

JUUL: Wij deden da vroeger met een nijptang. (Juul begeeft zich reeds naar de 

buitendeur) Kom Martine, of de Jos is deze middag nog nie geopereerd. 

 

(Juul en Martine met haar werktas af naar buiten. Lowie zet zich aan tafel en leest 

verder in de krant. Fleur komt van de keuken) 

 

FLEUR: (tot Lowie) Gij hebt ook genen tijd zeker om die kast nen halve meter op te 

schuiven? 

 

 (Maar Lowie reageert niet, zet zich aan tafel en leest verder in de krant) 

  

FLEUR: (getergd) Goe, dan zal ik 't wel alleen doen. 

 

(Fleur doet een verwoede poging om de zware kast wat op te schuiven, maar hoe 

hard zij ook moeite doet, het lukt haar niet om de kast ook maar één centimeter te 

verschuiven. Lowie volgt elke beweging. Als Fleur haar hoofd uitgeblust opricht 

gooit Lowie z'n blik snel weer in de krant) 
  

FLEUR: Staat er iet interessants in uw gazet? 

 

LOWIE: Jaja, ze sta vol vandaag (leest in stilte verder. Fleur af naar de keuken. Onder 

volgend gesprek giet Fleur verder de koffie op) 

 

(De Pastoor komt op bezoek. Hij ziet er niet zo fris uit en heeft duidelijk last van z'n 

maag) 

 
PASTOOR: Goeiemorgend. 

 

LOWIE: Gij zweet zo en gij zie zo bleek? 
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PASTOOR: Nee, ik zijn nie op mijne kilo vandaag. 't Rommelt in mijnen buik alsof de 

wereld ga vergaan, zal ik zeggen. 

 

LOWIE: Hedde gij ook ne microgolf? 

 
PASTOOR: Ja, da heb ik ook. Waarom? 

 

LOWIE: Wel, dan zulde gij wel met het microgolf-virus zitten. Da zullen wij ook nog 

krijgen als da ding daar op de kast marcheert. 

 

PASTOOR: Allé Lowie, daar is toch niks handiger als ne microgolf, zal ik zeggen. 

 

(Fleur komt van de keuken) 

 

FLEUR: (tot pastoor) Amaai, gij ziet er uit! 

 

PASTOOR: (droogt z'n bezweet gelaat) Ja, ik voel me nie goe vandaag. 

 

FLEUR: Hedde iet slecht gegeten? 

 
PASTOOR: Da zou ik aan u moeten vragen. Gij hebt mij gisteren ne streng pensen 

meegegeven en die zijn mij helemaal nie bevallen, zal ik zeggen. 

 

FLEUR: Allé, wa ge nu zegt. 

 

PASTOOR: Ik heb heel de nacht op de wc gezeten. Een dorpsfanfare had er niks aan, 

zal ik zeggen. 

 

FLEUR: Wij hebben toch ook van die pensen gegeten. 

 

PASTOOR: Fleur, 't was nie te doen, ècht waar. Ik heb heel de nacht den 

Brabanconne gespeeld, zal ik zeggen. 

 

(Onder volgend gesprek zal Fleur in de keuken nogmaals water uit de waterketel in 

het filterzakje gieten) 

 

PASTOOR: (tot Lowie, ad krant) Hedde 't leste nieuws over ‘t dorp al gelezen in uw 

gazet? 

 

LOWIE: Hoe kan da, ik lees altijd de gazet van daags voordien, die ik in 't dorp uit de 

vuilbakken haal. 

 

(Pastoor begeeft zich naar deuropening keuken en praat verder tegen Fleur. Lowie 

steekt z'n oren en luistert mee) 

 
PASTOOR: Daar is nen bankoverval geweest in 't dorp. Ze zijn mee 100.000 euro 

riebedebie, zal ik zeggen. 

 

FLEUR: Amaai, da is ook nie niks ! 

 

PASTOOR: Jamaar, als ze nu ook al in een simpel dorp als hier de banken gaan 

overvallen dan is 't wijd gekomen, zal ik zeggen. Da's allemaal geld van 
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boeren en hardwerkende mensen. Die verdienen zoiet nie. 

 

FLEUR: Als in Brussel 't geld op is dan moeten ze 't hier wel komen halen. 

 

LOWIE: (veert recht en gaat met z'n krant naar de buitendeur) Fleur, ligt er nog papier op 

't gemak? 

 

FLEUR: Ge hebt toch een gazet in uw handen. 

 

LOWIE: Ja, maar van deez gazet gaan de letters af. 

 

PASTOOR: (speels met gebaartje) En da's nie plezant hé als daar vanachter in grote 

drukletters komt op te staan "DE REGERING IS WEER GEVALLEN". 

 

(Fleur haalt een willekeurig weekblad uit de krantenhouder en wil dat aan Lowie 

geven, maar de Pastoor onderschept het weekblad en bekijkt de frontpagina) 

 

PASTOOR: (licht geaffronteerd) Ge gaat toch "Kerk en Leven" nie gebruiken om... 

om..., zal ik zeggen? 

 

LOWIE: Waarom nie? (leest opschrift) Ziede 't al staan? "DE HEMELPOORT GAAT 

OPEN". 

 (Lowie af langs buitendeur met krant, reclamefolder en weekblad) 

 

PASTOOR: (roept Lowie nog na terwijl hij aan z'n buik voelt) En nie te lang want ik zou 

ook eens moeten passeren aan die statie daar, zal ik zeggen. 

 
FLEUR: Gij gelooft mij nie als ik zeg da 'k hier mee twee vettige varkens zit hé. 

 (Fleur komt van de keuken met de volle koffiepot) 

 
PASTOOR: De Juul is toch nie zo erg als de Lowie? 

 

FLEUR: Nee..., (met nadruk) ...die is nog vele erger...! (ad koffiepot) Goesting in een tas 

verse koffie, meneer Pastoor? Ik heb er just opgegoten. 

 

PASTOOR: Nee Fleur, m'n maag kan daar nie tegen. 

 

(Fleur zet de koffiepot op de kachel. Juul stoot binnen) 
  

PASTOOR: Dag Juul, hoe is ‘t? 

 

JUUL: Uit mijne weg want ik heb nu genen tijd. 

 

(Juul loopt door naar de keuken waar hij op zoek gaat naar een mes. Als hij de 

hangkast opentrekt dondert al het keukengerei er weer uit. Hij vindt een mes, snijdt 

enkele pensen af en begint er van te eten) 

 

PASTOOR: (voelt met pijnlijke grimas aan z'n buik, dan tot Fleur) Het moet aan de 

pensen liggen. Elke keer als m'n maag opwerpt proef ik terug die pensen, zal 

ik zeggen. 

 

FLEUR: (tot pastoor) Laat gij uw goed hart maar eens zien en help me efkes om die 



 19 

zwaar kast op te schuiven. 

 

PASTOOR: Gaat ge den inboedel verhuizen? 

 

(Onder volgend gesprek komt Juul van de keuken terwijl hij aan een pens knabbelt, 

de etensresten vliegen de pastoor om de oren) 

 
FLEUR: Nee, ik heb in de keuken geen plaats nie meer om de microgolf te 

installeren, daarom komt die hier op deez kast te staan. 

 

JUUL: Och gij mee uw leste nieuwe rommel altijd. (ad microgolf) Kijk maar eens 

hoeveel knopkes hier opstaan. 

 

FLEUR: (roept luid) Afblijven...! Seffens is da ding helemaal ontregeld. 

 

JUUL: Zie maar da gij nie ontregeld zijt! 

 
PASTOOR: Een kotelet uit den diepvriezer is pertang rap ontdooid, zenne Juul. 

 

JUUL: Da kan toch nooit goe zijn als die stralen van da machien door da vlees 

schieten. 

 

PASTOOR: Komen ze nie uit de microgolf dan zullen de stralen wel van ergens 

anders komen zekers. 

 

JUUL: Ik vertrouw 't nie. Ik heb al horen zeggen da uwe kop achterstevoren komt te 

staan als ge die efkes in da machien steekt. 

 

FLEUR: Ge moogt uwe kop daar nie insteken, hé nonkel. 

 

JUUL: (vervolgt) ...en mensen die licht afgeven in den donkere. 

 

PASTOOR: Da's nie erg, Juul. Dan zien de konijnen u goe lopen als ge 's nachts ga 

stropen. 

 

FLEUR: (onderbreekt het gesprek, gaat weer bij de kast staan en zucht) Kan die kast nu 

eindelijk opgeschoven worden astemblieft? 

 

PASTOOR: Sorry, maar ik kan nie heffen vandaag. 

 

FLEUR: Waarom nie? 

 

PASTOOR: Da's nu te gevaarlijk voor mij als ik wa druk op m'n spieren zet. Een 

ongelukske is gauw gebeurd,  zal ik zeggen. 

 

FLEUR: En gij, nonkel...? 

 

(Nu komt Martine binnen met opgestroopte mouwen, haar plastic handschoenen 

aan en de scalpel in de hand) 

 
MARTINE: Allé Juul, komt ge nog helpen? Ik kan da nie alleen hé! 
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JUUL: Ja, ik zijn direct daar, maar ze houden me hier aan de klap. 

 

(Martine weer naar buiten) 

 

JUUL: (verontschuldigend tot Fleur) Ik zou u gere willen helpen, maar ge zie da 'k nu 

genen tijd heb. 

 

(Juul af langs buitendeur terwijl hij nog een laatste stuk pens in z'n mond stopt. Bij 

de deur mompelt hij naar Fleur nog iets onverstaanbaar met de pens in z'n mond) 
 

PASTOOR: Ja, 't kan druk zijn op de boerderij hé. (wrijft weer over z'n maag) En mijn 

maag hé...,(dreigt in vloeken uit te barsten) ...godver... 

 

(Maar als de Pastoor op de verwonderde blik van Fleur stuit slaat hij een snel 

kruisteken) 

 
FLEUR: Hoeveel hedde gij van die pensen gegeten? 

 

PASTOOR: Alles wa gij meegegeven hebt. 

 

FLEUR: Gij hebt toch geen 3 kilo pensen in uwe frak geslagen...? 

 

PASTOOR: Was da 3 kilo...? Da wist ik nie. (bij zichzelf terwijl hij ziekjes over z'n maag 

wrijft) Dan had ik beter nen boterham mee choco gegeten. 

(De Pastoor vleit zich neer op de kapotte stoel. Prrrrrt-geluidje) 

 Oeioei..., daar hedde 't al! (veert voorzichtig terug recht) Hedde gij nie te veel 

kruiden onder de pensen gedaan, Fleur? 

 

FLEUR: Nie meer dan anders. 

 

PASTOOR: (maakt aanstalte om er weer vandoor te gaan) Dan zal ik maar eens gaan 

zien. (droogt weer z'n bezweet gelaat) Hedde gij misschien een doekske voor 

mij? 

 

FLEUR: Om 't zweet van uwe kop af te drogen? 

 
PASTOOR: Nee, om op de zadel van mijne velo te leggen..., zal ik zeggen. 

 

FLEUR: (pesterig) Wil ik nog wa pensen meegeven, meneer pastoor? 

 
PASTOOR: Nee, 't is zo goe als da 'k ze gehad heb. 

 

(Pastoor voorzichtig af langs buitendeur. Fleur af naar keuken waar ze met veel 

tegenzin het keukengerei weer in de hangkast laadt. Lowie komt binnen en 

bestudeert nog steeds de annonces in de krant. Fleur keert weer van de keuken 

met de plantensproeier. Ze besproeit enkele planten die over de woonkamer 

verspreid staan en maakt hiervan gebruik om over de schouder van Lowie geniepig 

mee te lezen in de krant. Maar als Lowie dat merkt houdt hij z'n handen over de 

tekst) 

 
FLEUR: Ik zijn eens benieuwd naar 't resultaat als onze microgolf geïnstalleerd is. 
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LOWIE: (met weinig interesse) Kijk maar naar de pastoor, die gebruikt ook zo'n ding 

en wa voor ne ballonnekeskop heeft die al gekregen! 

 

FLEUR: Da wilt nog niks zeggen. Kijk maar eens naar Zotte Fik, en die heeft gene 

microgolf ! 

 

LOWIE: Nee, Zotte Fik is zo geboren. 

 

(Het gesprek valt stil. Lowie leest verder en Fleur besproeit de planten. Het valt 

Fleur op dat Lowie met een pen een advertentie omcirkelt. Fleur kijkt weer stiekem 

mee over de schouder van Lowie) 

 

FLEUR: (plots) Wa zijde gij daar aan 't lezen? Geïnteresseerd in annoncekes precies? 

(Lowie slaat zijn krant gegeneerd dicht) 

 (dreigend met plantensproeier) Gij zijt toch nie op zoek naar een vrouw, hé 

maat? 

 

LOWIE: Misschien wèl, als ik iet vind naar m'n goesting. 

 

FLEUR: (kijkt door het raam en veinst vreemd volk op het erf) Wie is da daar...? 

(Lowie veert ogenblikkelijk recht waardoor Fleur de kans krijgt om de krant te 

bemachtigen. Leest wat Lowie omcirkeld heeft) 
 "Stoute vrouw zoekt rijpe man met ervaring. Verrassing gegarandeerd! Alle 

correspondentie richten aan "Kiekske". Telefoon: 0479/26.36.11". Ik dacht wel 

dat 't zoiet was. 

 

LOWIE: Ik heb veel goesting om te reageren op da annonceke. 

 

FLEUR: (spottend) Ja, onder de naam van "Haan" zeker! Pas maar op mee die 

annonceskes in de gazet want da's meestal marginaal volk. Ge zoudt den 

eerste nie zijn waarvan ze 't huishouden op zijne kop zetten. 

 

(Zotte Fik stoot binnen met het allerlaatste nieuws uit het dorp) 

 
ZOTTE FIK: Wilde nu eens iet weten…? Daar is nen bankoverval geweest in ’t dorp! 

 

FLEUR: Da's oud nieuws. 

 

ZOTTE FIK: Jaja, maar ondertussen heeft de police de overvallers er al achter 

gedraaid. Maar 't geld is nog nie teruggevonden. Naar 't schijnt hebben die 

overvallers da geld onderweg in zo ne grote vuilbak gesmeten en is er iemand 

van ons dorp mee da geld schuppes. 

 

(Lowie luistert aandachtig en slikt door) 

 
FLEUR: Waren er dan geen getuigen? 

 

ZOTTE FIK: Jawel, ze hebben ne vent ne kabas uit diezelfde grote vuilbak zien halen. 

 

FLEUR: En hoe zag die vent er uit? 

 

ZOTTE FIK: (beschrijft Lowie helemaal) Naar 't schijnt was 't ne lange magere mee een 
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klak. Als ze die bij z’n pees pakken dan zal 't zijnen beste dag nie zijn…! 

 

(Lowie is duidelijk versteld. Juul stoot binnen) 

 

JUUL: (tikt Lowie vrij brutaal aan) Hier zit 'm, de luierik. Allé, naar buiten gij..., en 

Martine helpen, vooruit! 

 

LOWIE: Zèg, ik zijn nie door nen haas gepoept hé. 

 

(Lowie wil af naar buiten met de krant onder de arm) 

 
JUUL: En laat die gazet hier maar liggen. Die hedde bij de Jos nie nodig. 

 

(Lowie af langs buitendeur) 

 

FLEUR: (tot Juul) Da vind ik nu echt schoon van u da gij terug binnenkomt om die 

kast te helpen opschuiven. Waar gaan we da schrijven. 

 

JUUL: (met gebaartje naar Zotte Fik) Vraagt da maar aan hem hier. 

 

(Zotte Fik gaat mankend tot bij de kast) 

 
JUUL: Gij trekt zo mee uw been? Wa scheelt er? 

 

ZOTTE FIK: Ik zijn gisteren van 't verschieten uit nen boom gevallen bij Martine de 

veterinair. 

 

JUUL: Hoe komt da? 

 

ZOTTE FIK: Ik zat aan haar pruimen. Schiet die toch nie mee haar jachtgeweer door 

den boom zekers. Da had ik van zo’n braaf mens gelijk Martine ècht nie 

verwacht. 

 

JUUL: Ge hebt nog sjans dat ze u nie op uw sjokkedazen geschoten heeft…! 

 

FLEUR: De Fik da is er ene gelijk ne kater, die heeft 9 levens. 

 

ZOTTE FIK: Is da deez kast? 

 

FLEUR: Ja, die moet nen halve meter naar daar komen. 

 

ZOTTE FIK: Zo'n zwaar stuk kan ik nooit opheffen. 

 

JUUL: Jawel, samen mee Fleur moet da lukken. Ik zal wel zeggen hoe ge da moet 

doen. 

 

(Fleur voelt wel dat Zotte Fik met z'n voeten gespeeld wordt door Juul, maar ze 

speelt het spel mee) 

 

JUUL:  (tot Zotte Fik) Zijde gereed? Ik zal tellen. Eén twee drie...! 

 

(Fleur en Zotte Fik heffen aan de kast maar ze krijgen het ding op geen enkel 
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ogenblik in beweging) 

 
  

JUUL: Maar Fik, gij heft nie…! 

 

ZOTTE FIK: Ik hef wèl, maar 't is verdoemme ne zware patat da ge hier hebt staan, 

zenne Juul! 

 

JUUL: Jamaar, ge doet 't nie goe. Zo'n kast moete mee één hand van de grond 

kunnen heffen! 

 

ZOTTE FIK: Mee één hand...? Wa moet ik dan mee m'n ander hand doen? 

 

JUUL: Die houdt ge aan uw gat. 

 

ZOTTE FIK: Vanachter...? 

 

JUUL: Ja, waar staat uw gat anders? 

 
ZOTTE FIK: En waarom, Juul? 

 

JUUL: Dan kan de charge er nie uit hé! 

 

ZOTTE FIK: Ooh zit da zo. Gij zijt wel ne slimme mens, hé Juul. Gij weet nu 

verdoeme ook eens alles hé. 

 

JUUL: Jong, wil ik eens wa zeggen, had ik van onze moe mogen voortleren in de 

grote school dan was ik zeker advocaat geworden. Da kende toch hé. Zo ene 

mee nen dikke kop die vol verstand zit. 

 

FLEUR: (ad kast) Gaan wij hier nog voortdoen, of hoe zit da...? 

 

JUUL: (tot Zotte Fik) Allé, begint maar. 

 

ZOTTE FIK: (houdt één hand aan z'n achterste) Is 't zo goe? 

 

(Zotte Fik zet zich gereed met de benen gespreid en met één hand op z'n 

achterwerk. Juul maakt een laatste controle tussen de benen van Zotte Fik) 

 
JUUL: Allé, daar gaan we...! Eén twee drie...! 

 

(Fleur en Zotte Fik heffen uit alle macht maar het mislukt weer) 

 

ZOTTE FIK: (monstert de hand die hij aan z'n achterwerk hield) Juul, ik denk da mijn 

vingers nie dicht zijn want zo gaat 't ook nie! 

 

JUUL: Allé wa zouden ze toch zijn zonder mij. Kom en blijven vasthouwen wa ge 

vast hebt hé! 

 

(Juul spuwt in z'n handen en helpt. Nu heffen ze met z'n drieën. De kast wordt 

eindelijk verschoven. Fleur zet daarna de microgolf op de kast. Een puffende Zotte 

Fik voelt aan z'n rug en laat zich op de kapotte stoel vallen. Prrrrt-geluidje) 
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ZOTTE FIK: (veert onmiddellijk weer recht) Oeioei..., wa was da...? De Juul had gelijk. 

De charge ontsnapt nu wèl. Just op tijd! 

 

(Juul verwisselt de kapotte stoel met een andere) 

 

JUUL: (tot Zotte Fik) Zet u hier.  

 

ZOTTE FIK: (snuift in de lucht) Ik heb horen zeggen da ge gisteren pensen gedraaid 

hebt. Is da waar, Juul…? 

 

FLEUR: Ik zal wa pensen gaan halen in de keuken. 

 

ZOTTE FIK: Voor de rest allemaal goei, Juul? 

 
JUUL: Ja, en de slechte smijten we er tussenuit hé. 

 

(Fleur komt van de keuken met een mes en met een streng pensen op een schotel. 

Ze zet de schotel pensen op tafel vóór Zotte Fik) 

 

ZOTTE FIK: (na een eerste hap) Verdoemme zèg, da zijn weer goei. Pensen draaien da 

kunde toch goe, hé Juul. 

 

(Fleur gaat met haar plantensproeier de kamer rond. Achter de rug van Fleur drinkt 

Juul ondertussen aan de teut van de koffiepot die op de kachel staat, maar proest 

z'n mond leeg door de veel te hete koffie. 

 

JUUL: Godver...! (springt in alle staten heen en weer en tracht met z'n handen wind te 

produceren bij z'n mond) 

 
FLEUR: Wa krijgde gij nu...? 

(Maar Juul mompelt iets onverstaanbaar) 
 Wa scheelt er, nonkel? Ge staat hier rond te springen gelijk ne kangoeroe. 

 

ZOTTE FIK: Ik denk da de Juul van die hete koffie gedronken heeft. 

 

FLEUR: Ik heb 't 'm nog gezegd dat 'm nie meer aan den teut mocht drinken. 

 

JUUL: (in paniek) Doe dan iet...! Mijn bakkes staat in brand...! 

 

ZOTTE FIK: (schiet ter hulp met een pens) Doe uwe mond open, ik zal er ne pens 

insteken. 

 

(Zotte Fik wil een pens in Juul z'n mond duwen, maar Juul duwt Zotte Fik in paniek 

aan de kant. Fleur komt ter hulp met de plantensproeier) 

 

FLEUR: (tot Juul, doelend op z'n mond) Doe da ding eens open! 

 

(Juul opent z'n mond. Fleur spuit blussend met de plantensproeier van dichtbij in 

Juul z'n mond. Als dat nog niet helpt haalt Juul de stop van de plantensproeier, 

drinkt aan de bus, gorgelt overvloedig en spuwt de rest in de kachel) 
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JUUL: (na enige afkoeling) Zo zou mijne smikkel nog in brand staan...! 

 

FLEUR: (berispt) Hoe dikwijls heb ik u al gezegd da ge nie aan den teut van die 

koffiepot moogt drinken! Waarom pakte geen zjat? 

 
JUUL: Omda er geen proper zjatten nie meer staan. 

 

FLEUR: Dan moete ze afwassen. 

 

JUUL: Denkte gij da ik heel den dag niks anders te doen heb dan afwassen! 

 

ZOTTE FIK: (tot Juul, doelend op z’n mond) Laat mij es zien, doe uw hooischuur open 

en smijt uw tong eens naar buiten. 

 

(Juul opent z'n mond en steekt z'n tong uit) 

 
ZOTTE FIK: Amaai, die z'n tong zie er nogal uit. Da wordt straks één blaas, joeng. 

Morgen kunde gij nie meer klappen. 

 

FLEUR: Da geeft nie, dan zal 't hier eens eindelijk enen dag stil zijn. 

 

JUUL: Waarom maakte uwe koffie ook zo heet? 

 

FLEUR: Goeie koffie moet heet zijn. 

 

ZOTTE FIK: (lijkt de waarheid in petto te hebben) Goeie koffie moet zijn gelijk een 

vrouw. Heet en goed rieken. 

 

(Lowie komt binnen langs buitendeur) 

 

JUUL: (direct tot Lowie) Moete gij nie helpen bij Martine? 

 

LOWIE: Ik kan nie tegen al da bloed. 

 

JUUL: Hoe is da nu toch mogelijk! Nen boer die nie tegen bloed kan…! Waar gaan 

we da schrijven…? Als ze toch eens iet moeten doen hé. 

 

(Juul morrend af naar buiten. Lowie met de krant af naar de keuken. In de keuken 

zoekt Lowie een schaar waarmee hij een advertentie uit de krant knipt en die 

vervolgens in z'n broekzak frommelt. Daarna zal Lowie zich naar de living begeven. 

Emma komt op bezoek. Ze heeft een leeg eierdoosje bij) 

 

EMMA: (zet doosje op tafel) Hedde nog 10 eieren teveel? 

 

ZOTTE FIK: (presenteert) Ook ne pens, Emma? 

 

EMMA: Nee merci. 

 

ZOTTE FIK: (treiterend) Nee, gij hebt liever worst zeker? 

 

EMMA: Flauwe plezante. 
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ZOTTE FIK: 't Zijn anders héél goei zenne. 

 

EMMA: Ja, ik ken uw soort. Gij zijt er ook ene van "verniet steendood" hé. 

 

FLEUR: Een zjat koffie, Emma? 

 

EMMA: Nee, ik kwam voor iet anders. Ik heb de Juul en de Lowie eens nodig. 

 

FLEUR: Waarvoor? 

 

EMMA: Mijne zolder moet eens opgekuist worden en de rommel moet naar 't stort. 

Misschien kan de Juul mee z'n bietenkar da voor mij eens regelen. 

 

FLEUR: Ik vrees da nonkel Juul genen tijd heeft. 

 

EMMA: En voor wa nie? 

 

FLEUR: Die heeft nog genen tijd om zijne pispot leeg te kappen. 

 

EMMA: Hoe moet ik dan die rommel van mijne zolder krijgen? 

 

FLEUR: (ad etende Zotte Fik) Daar se, vraag 't aan de Fik, die heeft tijd genoeg. 

 

EMMA: Die onnozelaar...? Da's de leste aan wie ik 't wil vragen. 

 

FLEUR: Ge kunt 't ook aan de mannen van de gemeente vragen. Maar die gaat ge 

dan wel moeten betalen, hé Emma. 

 

EMMA: Ja, da's waar ook. 

 

FLEUR: (stil) Daar is er hier maar ene die verniet werkt. (met gebaartje naar Zotte Fik) 

Hij daar...! 

 

EMMA: Als ge zoiet in huis krijgt dan zijde ook zalig. 

 

FLEUR: 't Is kiezen of delen, hé Emma. 

 

EMMA: (met een zucht) Ja, als 't nie anders kan, vooruit dan maar hé. (tot Zotte Fik) 

Hedde gij wa tijd voor mij? 

 

ZOTTE FIK: (presenteert zich direct) Vraagt maar wa ge wilt...! 

 

EMMA: Wilde gij mijne zolder eens komen opkuisen? Sinds onze Cois dood is, is 

daar nie meer gerommeld. 

 

ZOTTE FIK: (met geldgebaartje) Wa hangt daar aan vast? 

 

EMMA: Niks, maar ge moogt wèl alle rommel meepakken die er ligt. 

 

ZOTTE FIK: En wa voor rommel ligt er allemaal? 

 

EMMA: Ouw kaders van schilderijen, onze Cois z'n ouw biljartkeu's, nen ouwe 
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visbak, duivenkeven, en nog zo vanalles. Maar ge moet ook die ouwe matras 

meepakken. 

 

ZOTTE FIK: Is da nog ne matras waar de Cois zaliger op geslapen heeft? 

 
EMMA: Ja. Waarom? 

 

ZOTTE FIK: Dan is daar nogal 't een en 't ander op gebeurd? 

 

EMMA: Wa wilde gij daarmee zeggen? 

 

ZOTTE FIK: (op de versiertoer, geil draaiend met z'n ogen) Misschien kunnen wij die 

matras ook wel eens uittesten, mee ons twee, gij en ik. 

 

EMMA: Och zot. 

 

ZOTTE FIK: Ik zal morgen eens langskomen.  

 

EMMA: Als ge voor zoiet komt dan blijft ge maar weg! Ik moet gene vent nie meer 

hebben. Ene zatlap in m'n leven is meer as genoeg geweest. 

 

FLEUR: De Cois dronk toch nie zo veel. 

 

EMMA: Toch meer dan genoeg. Minstens vijf keren per week kwam die zat thuis. 

Twee keren na de training van de voetbal, ene keer na 't biljarten en ene keer 

als 'm was gaan vissen. En dan zwijg ik nog van die keren dat 'm bij Germaine 

z’n duiven ging inkeven. Soms waren z'n duiven vruuger thuis dan hij! 

 

ZOTTE FIK: Ge zoudt toch nie zeggen da uwe Cois nen bruur is van de Juul en de 

Lowie, want hier drinken ze nie.  Alleen hete koffie…! 

 

EMMA: Nee, omda de Juul en de Lowie te gierig zijn. In een café durven ze nie 

komen, alleen mee ne koopdag, want dan krijgen ze een gratis pint van de 

notaris. 

 

FLEUR: Allé, zo te horen liep nonkel Cois meer zat rond dan nuchter. 

 

EMMA: Van wa denkte gij da die z'n hart 't begeven heeft…? Van den alcool 

natuurlijk. (richting Zotte Fik) En dan durven ze nog vragen wa er op die ouwe 

matras gebeurd is. NIKS is daarop gebeurd! Als ik al die uren moet tellen da 

ik op onze Cois liggen wachten heb... 

 

FLEUR: Ocharme Emma. 

 

EMMA: (toch met wat verdriet in haar stem) Ja, door 't drinken van onze Cois heb ik 

heel wa moeten missen in 't leven. 

 

FLEUR: Daar zegt toch niemand da uw leven al voorbij is. Gij zijt nog een pronte 

vrouw hé. 

 

ZOTTE FIK: Amaai nogal nie. En alles zit nog goe op z’n plaats ook…! 

 



 28 

EMMA: Gij zij ne losgeslagen sexmaniak! 

 

ZOTTE FIK: Ik kijk gere naar iet da schoon is. 

 

EMMA: Kijk dan uw ogen maar nie uit uwe kop. 

 

FLEUR: Alleen is ook maar alleen, hé Emma. 

 

EMMA: Wa moet ik dan doen? Nu nog nen andere vent gaan zoeken? De soort die ik 

wil die lopen nie dik zenne. Nee, ik moet er ene hebben die lief is en attent, 

ene die mij nog een ferm vrouw vindt en die mij veel aandacht geeft. En hij 

mag zeker nie drinken. 

 

ZOTTE FIK: (veert recht van z'n stoel en presenteert zich) Awel, hij staat hier voor u. Ik 

drink wel veel, maar alleen maar kouwe choco. Daar kunde wel tegen, hé 

Emma? 

 

EMMA: Gij...? Da ziede van hier. 

  

 (Zotte Fik  zet zich terug neer) 

 

FLEUR: (tot Emma) Als ge toch genegenheid mist dan zou ik nen hond of een kat 

durven kopen. 

 

EMMA: Da is nog geen slecht gedacht. Da luistert tenminste en da is altijd op tijd 

thuis en in de winter kan ik er 's avonds mijn kouw voeten tegen leggen. 

 

ZOTTE FIK: Niks slechter dan nen hond of een kat. Nen hond ruift en kakt binnen en 

ne kater is nooit thuis want die gaat altijd op een ander ritsen. 

 

EMMA: Wa moet ik dan kopen? 't Moet iet zijn waar da 'k tegen kan klappen. 

 

FLEUR: Dan moete ne papegaai kopen. Die antwoordt nog ook, als ge sjans hebt. 

 

ZOTTE FIK: Emma mee ne papegaai, haha...? Dan wil ik eens zien wie da ’t leste 

woord heeft ! 

 

EMMA: Zèèèg...! 

 

(Onder volgend gesprek komt Lowie van de living. Emma gaat op de kapotte stoel 

zitten. Prrrrrrt-geluid) 

 
ZOTTE FIK: Amaai Emma, gaan uw balonnen af…? 

 

EMMA: (gepikeerd) Hedde gij ze alle vijf nog? 

 

LOWIE: (mengt zich in het gesprek) De Fik heeft er nog vijf, maar onze geitenbok heeft 

er straks géén nie meer. 

 

EMMA: Vraag maar eens aan Martine of da ze den deze hier... (doelend op Zotte Fik) 

...ook nie onderhanden kan pakken, dan wordt 'm misschien wa kalmer. 
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LOWIE: Kom Fik, we gaan eens naar de Jos kijken want ik heb echt mee 'm te doen. 

 

(Lowie af naar buiten. Zotte Fik blijft nog even bij de buitendeur staan als Fleur hem 

roept) 

 
FLEUR: Fik, hedde gij vandaag iet te doen? 

 

ZOTTE FIK: Nee Fleurke. Waarom? 

 

FLEUR: Kunde gij die hoop patatten in de stal in twee verdelen? 

 

ZOTTE FIK: Voor u doe ik alles, da wette hé. (vervolgt tot Emma) Maar voor u ook, 

zenne Emma. 

 

EMMA: Ga weg, zot! 

 

 (Zotte Fik af langs buitendeur) 

 
EMMA: Zo zot als een achterdeur is die kwiet. 

 

FLEUR: Ja, hij heeft zijne naam nie gestolen. 

 

EMMA: Kunde gij geloven da 'k niks gerust zijn als die bij mij binnen is. 

 

FLEUR: Waarom vraagt ge 'm dan nog om uwe zolder op te kuisen? 

 

EMMA: Omda 'm niks kost, daarom. 

 

FLEUR: Ge moet 't een mee 't ander pakken, hé Emma. 

 

EMMA: Elke keer als 'm bij mij komt, probeert 'm wel ne keer. 

 

FLEUR: (aarzelend) Bedoelt ge dat 'm euh..., bij u euh...? 

 

EMMA: Ja, dat 'm z'n handen nie kan thuishouden hé. 

 

FLEUR: Dan hedde gij nog sjans. Bij mij probeert er niemand nie meer sinds mijne 

vent eruit getrokken is. 

 

EMMA: Beweerde nu da ge gene andere vent kunt krijgen? 

 

FLEUR: Ik wil gene andere vent. Ik wil MIJNE vent terug. 

 

EMMA: Laat die toch lopen waar 'm goe voor is. 

 

FLEUR: Gaan we voortklappen over de venten of legde mij uit hoe zone microgolf 

werkt? 

 

EMMA: Wel, zone microgolf da's allemaal héél simpel. Ge moogt er geen ijzer 

insteken, voor de rest wijst 't allemaal z'n eigenzelve. Ik heb thuis nog nieuw 

recepten liggen voor de microgolf. Ik zal die straks wel eens binnenbrengen. 
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(Juul en Martine komen binnen. Martine zet haar werktas naast de zetel neer, aan 

de andere kant waar de tas met geld staat. Juul draagt een bord waarop twee 

rauwe vleesballetjes liggen en zet het bord op tafel) 

 
JUUL: Hier se, weeral ene die z'n geld nie meer kan laten wisselen, haha. 

 

EMMA: (venijnig) Ja, en over geld wette gij alles hé. 

 

JUUL: Och onnozel mens...! 

 

EMMA: Vertel me liever waar gij mee al die miljoenen zijt gebleven van uw ouders 

zaliger! 

 

JUUL: Hoe dikwijls moet ik u nog zeggen da onze Cois en onze Lowie en ik evenveel 

geërfd hebben! 

 

EMMA: Ik geloof er geen knijt van. 

 

FLEUR: Als er nog meer geld moest zijn dan zullen hun ouders da hier wel ergens in 

de grond gestoken hebben. 

 

EMMA: (richting Juul) Ja, en ik zou er nie van verschieten als de Juul en de Lowie da 

geld al lang moesten gevonden hebben. 

 

JUUL: Och onnozel mens, wij zijn de eerlijkste boeren van héél het dorp. 

 

EMMA: Haha, gij denkt zekers da ik nog in sprookskes geloof! 

 

JUUL: Ge zoudt pertang nie misstaan in een sprookske... (vervolgt jennend) ...als "de 

boze heks", haha...! (tikt Martine aan) Hé Martine? 

 

MARTINE: (lacht mee) Ja, haha...! (houdt plots op met lachen als Emma haar met 

vuurspuwende ogen aankijkt) 

 

(Emma laat zich gepikeerd weer op de kapotte stoel vallen. Prrrt-geluid. Emma 

veert onmiddellijk weer recht) 

 

EMMA: Verdoemme. (gegeneerd) 't Zit precies nie allemaal op de juste plaats in 

mijnen buik. 

 

JUUL: Dan moete u ook eens laten onderzoeken door Martine? Daar zal wel iet 

haperen aan uwe zwain de calasse, haha. 

 

EMMA: (korzelig) Vruug of laat zal de waarheid over de erfenis wel aan 't licht komen. 

Ik zal blijven zoeken naar da geld. Omda onze Cois nen uil was daarom ik nog 

nie hé! 

 

JUUL: Nee, gij hebt meer iet weg van ne struisvogel die in ’t keren van de jaren zit! 

Hé Martine ! 

 

(Martine doet alle moeite om haar lach te onderdrukken maar het lukt haar niet. 

Emma wil er vandoor) 
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FLEUR: Wacht efkes Emma, ge vergeet uw doos eieren nog.  

 

(Fleur af naar de keuken met de lege eierdoos waar ze de doos opnieuw vult met 

eieren. Ondertussen blijft Juul speels tegenover Emma) 

 
JUUL: Ja, en 't zijn deze keer speciaal eieren zenne. 

 

EMMA: Hoe speciaal...? Wa kan daar nu speciaal aan zijn? 

 

JUUL: 't Zijn eieren die onzen haan gelegd heeft, haha. 

 

(Martine moet haar kop omdraaien om niet in lachen uit te barsten. Fleur komt met 

een volle eierdoos van de keuken) 

 

FLEUR: (overhandigt de doos aan Emma) Astemblieft, uw 10 eieren. 

 

EMMA: Merci. Hoeveel is 't? 

 

JUUL: Twee euro. 

 

EMMA: Wà...? Twee euro voor 10 eieren...? Gij zijt op uwe kop gevallen zeker...? Dan 

kan ik ze beter gaan kopen in de winkel. 

 

JUUL: Ja, maar daar zijn ze nie zo vers als hier zenne. 

 

MARTINE: Nee, da heb ik ook gehoord. Naar 't schijnt liggen die eieren daar soms 

maanden in de frigo. 

 

JUUL: Ja, verleden week nog heeft er iemand een klein kiekske gevonden toen 'm 

een ei in de pan wou slagen. 

 

FLEUR: Emma, voelde gij nie da die gasten mee uw voeten aan 't rammelen zijn! 

 

(Emma opent het doosje eieren en controleert) 

 
EMMA: Da zijn zo'n klein eieren deze keer...? 

 

JUUL: Ik heb toch gezegd dat 't er van nen haan zijn. 

 

EMMA: (betaalt de twee euro aan Fleur die het geld meteen in een potje dropt) 't Zullen de 

leste eieren zijn die ik hier kom kopen... (ad Juul) ...bij die gierigaard daar! 

 

JUUL: Dan zult ge in ‘t vervolg uw eieren zelf moeten leggen. 

 
EMMA: Wel, da zal ik dan wel doen ook! 

 

JUUL: Om ze uit te broeden kunde ze naar hier brengen. 

 

EMMA: Waarom? 

 

JUUL: Omda gij genen haan hebt, haha...! 
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EMMA: Plezant hé, zo ne mens ambeteren. (dreigend) Maar gij zij mee mij nog nie aan 

de nieuw patatten, Juul Van Tongerlo! Steek da maar goed in uw kopke! 

Saluut...! 

 

(Emma gaat er boos vandoor) 

 
MARTINE: Juul, ik vrees da gij vruug of laat de wind eens vanvoor ga krijgen van 

Emma. 

 

JUUL: Da dat onnozel mens maar oppast als ik ze onderweg tegenkom of ik zal ze 

eens in de gracht rijden mee mijnen tracteur! 

 

FLEUR: (geprikkeld) Wanneer gaat er nu eens eindelijk iemand die kapotte stoel 

repareren? 

 

JUUL: Vraag da maar aan onze Lowie. Ik heb genen tijd. 

 

FLEUR: Gij hebt nooit tijd voor mij. 

 

JUUL: Zèg, wa eten we deze noen…? 

 

FLEUR: Niks...! 

 

JUUL: Waarom nie? 

 

FLEUR: Omda ik ook genen tijd heb. 

 

JUUL: Dan zal onze Lowie wel koken. 

 

(Fleur af naar de keuken waar ze een streng pensen in een stuk krant draait) 

 

JUUL: (bekijkt de balletjes op het bord, dan tot Martine). Ik vind 't toch straf da zo'n twee 

klein ballekes een beest gelijk de Jos zo hitsig kunnen maken. 

 

MARTINE: Och Juul, bij ne mens is da toch just hetzelfde. 

 

JUUL: Denkte da? 

 

MARTINE: Ja. 

 

(Fleur komt met de pensen van de keuken en geeft ze aan Martine) 

 
FLEUR: Hier, pak mee. 

 

MARTINE: Merci Fleur, we zullen ze laten smaken. (tot Juul) Ik zal dan straks nog 

eens passeren voor de Jos hé. (bij de buitendeur tot Fleur) En nog eens merci 

voor de pensen. 

 

(In plaats van haar werktas neemt Martine onbewust de tas met geld mee. Martine 

af) 
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FLEUR: Ik gaan de bedden opmaken. 

 

(Fleur af naar slaapkamer van Lowie. Lowie komt binnen. Juul stopt een pens in z'n 

mond maar spuwt die evensnel weer terug uit) 

 
JUUL: Hier se, mijn tong is nog opgezwollen mee van die hete koffie te drinken. 

 

LOWIE: Juul, waar is de kabas die ik gisteren gevonden heb...? 

 

JUUL: Ik heb een grote verrassing,... (met gebaartje) ...waar da gij zo'n ogen van zult 

trekken. 

 

(Juul wil Lowie het geld tonen. Hij zet de tas op tafel en opent ze, maar hij stuit 

enkel op materiaal van een dierenarts) 

 

JUUL: (staat aan de grond genageld) Hoe kan da nu...! 

 

LOWIE: (verbaasd) Hoe...? Waar is die 100.000 euro naartoe? 

 

JUUL: (tikt Lowie op de borst) Hoe wette gij da daar 100.000 euro in zat? Hedde gij die 

geteld? 

 

LOWIE: Nee, ik heb horen vertellen da da geld van die bankoverval komt. 

 

JUUL: (dreigend) Hedde GIJ da geld uit die kabas gehaald...? 

 

LOWIE: Maar nee. 

 

JUUL: Waar is da geld dan...? 

 

LOWIE: (er gaat plots een lichtje branden) Juul, volgens mij heeft Martine daarjust de 

verkeerde kabas mee naar huis gepakt! 

 

JUUL: Godvernonde... 

 

(Juul flitst dan als de bliksem af langs buitendeur met de werktas van Martine) 

 

LOWIE: (wrijft in z'n handen) Ik zal eens ne kastrol soep gaan maken... (neemt het bord 

van de tafel en bestudeert de vleesballetjes) ...en als hoofdgerecht... ballekes in 

tomatensaus. Naar 't schijnt verhoogt da de potentie... (haalt de uitgeknipte 

advertentie uit z'n zakken) ...en da zal ik wel nodig hebben tegen da "mijn 

Kiekske" eens langskomt. (kust de advertentie met z'n ogen dicht, houdt ze dan 

vervolgens bij z'n hart en laat dan een kort wellustig kreetje horen) Brrrrr...! 

 

(Lowie draait het telefoonnummer dat in de advertentie staat) 

 

LOWIE: (super-vriendelijk door hoorn) Hallo, zit ik bij Kiekske...? 
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TWEEDE BEDRIJF 

 

TWEEDE SCENE 

 

EXT. WONING MARTINE 

 

(VOORMIDDAG) 

 

(Martine zit aan de tafel en leest de krant. Zij snoept van de kaas en de worst en 

drinkt tussendoor van haar glas wijn. Op de achtergrond horen we gezang van 

vogels. Een nerveuze Juul komt toe met z’n fiets. Aan het stuur van z'n fiets bengelt 

de tas van Martine) 

 

MARTINE: Wat is ‘t, scheelt er iet mee de Jos? 

 
JUUL: Neenee. 

 

 (Juul nestelt zich naast Martine aan tafel) 
 

MARTINE: Juul, hedde al gehoord wa er in ’t dorp gebeurd is…? 

 

JUUL: Heu...? 
 

MARTINE: Ze hebben de bank gisteren overvallen. Volgens de gazet is ‘t geld nog nie 

teruggevonden. Maar ne getuige heeft een van de overvallers iet in zo ne 

grote vuilbak zien smijten. 

 

JUUL: Wa ze daar tegenwoordig allemaal insmijten, ge houdt 't nie voor mogelijk. 

 

MARTINE: De police heeft alles afgezocht, maar da heeft nog niks opgeleverd. 

 

JUUL: (ontwijkt onderwerp, bekijkt de fles wijn) Hedde weer verse wijn gekocht, 

Martine? 

 

MARTINE: Moete een glas hebben, Juul? 

 
JUUL: Ja, maar hedde daar zo nog iet anders bij? Een stukske kèès of zoiet? 

 

MARTINE: Jaja. (ad worst) Deez moete ook eens proeven. 

 

(Martine snijdt een stuk van de worst en presenteert dat aan Juul die het 

onmiddellijk in z'n mond stopt) 

 

JUUL: (met de mond vol) Da noem ik nu eens goeie marchandise. 

 

MARTINE: (terwijl hij de worst weer in het papiertje draait) Ge moet 't velleke er nog 

afdoen, hé Juul. 

 

JUUL: Te laat. 't Is al binnen. 

 

(Juul doet het papiertje weer van de worst in de blijde veronderstelling dat Martine 

nog een stukje worst voor hem zal afsnijden) 
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MARTINE: Die komt uit de Ardennen. 

 

JUUL: Da’s verdoemme hele goeie! 

 

MARTINE: Nog een stukske, Juul? 

 

JUUL: Jaja. 

 

(Martine wil weer een stukje van de worst afsnijden) 

 
JUUL: Kunde uw mes nie wa opschuiven, Martine? 

 

MARTINE: Ge moet oppassen want da blijft tussen uw tanden zitten hé. 

 

JUUL: Da's nie erg, dan heb ik morgen ook nog wa. 

 

(Juul eet en drinkt) 

 
JUUL: Zèg Martine, waar is uwe werkkabas eigenlijk? 

 

MARTINE: In mijnen auto zeker, voor wa? 

 

JUUL: Mag ik die eens zien? 

 
MARTINE: Voor wa? 

 

JUUL: Och, zo maar. 

 

MARTINE: Ik zal mijne kabas eens gaan halen. Snijdt ondertussen nog maar een 

stukske van die worst af. 

 

(Martine af. Juul snijdt een stukje van de worst, laat dat op tafel liggen en stopt de 

rest in z'n zakken. Hij drinkt overvloedig van de wijn en laat luide boeren. Martine op 

met de tas) 

 

MARTINE: (presenteert de tas aan Juul) Voilà. En nu...? 

 

JUUL: Ik peis da gij de verkeerde kabas hebt meegenomen. 

 

(Juul verwisselt de tas van Martine met de zijne. Martine doet een controle in haar 

tas, en ontdekt dat het haar werktas is) 

 
MARTINE: Da's straf da. 

 

JUUL: Hedde nog wa groenten teveel uit uwen hof? Want Fleur wilt nie meer koken 

voor mij en onze Lowie. 

 

MARTINE: Voor wa nie? 

 

JUUL: Och, wie weet 't. Als ze iet in heure kop zitten heeft, dan zit 't nie in heur gat! 
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MARTINE: Och jong, ik heb 't al duzend keer gezegd hé, een vrouw is en blijft een 

mysterieus schepsel. 

 

JUUL: Maar zo zijde gij toch nie. En gij zijt toch ook een vrouw. 

 

MARTINE: Ja, maar ik zijn een speciaal geval, zeggen ze. 

 

JUUL: Waarom hedde gij eigenlijk nog gene vent? 

 

MARTINE: Gaat ge da verstaan als ik da uitleg, denkt ge? Ze zeggen da op ieder 

potteke een deksel past. Wel, op mijn potteke past geen deksel! 

 

JUUL: Da verstaan ik nie. 

 

MARTINE: Da had ik wel gedacht. 

 

JUUL: (presenteert z'n leeg wijnglas) Doe nog maar eens vol. 

 

(Martine schenkt het glas van Juul nog eens vol) 

 
MARTINE: Wa groenten hedde nodig? 

 

JUUL: Al wa ge te veel hebt. 

 

MARTINE: Ik zal wa prei en wa selder meegeven. Goe...? 

 

JUUL: Ja, da's beter dan ne slag tegen uw bakkes. 

 

MARTINE: Ik zal eens wa gaan halen. (af) 

 

(Van zodra Martine weg is doet Juul een controle in zijn tas en blijkt opgewekt als hij 

met een hand door het geld graait. Hij snijdt nog een stuk kaas af, drinkt van de wijn 

en laat weer een luide boer. Martine keert terug met prei en selder) 

 
MARTINE: Geeft uwe kabas eens hier dan zal ik die groenten daar insteken. 

 

JUUL: (houdt z'n tas klemvast) Neenee! 

 

MARTINE: Hoe gaat ge die groenten dan mee naar huis pakken? 

 

JUUL: Da zal ik eens gauw arrangeren. 

 

 (Juul stopt de prei en de selder dan maar in z'n zakken/broek/vest) 

 
MARTINE: Gaat da gaan zo? 

 

JUUL: Alles ga, behalve ne kikker, die springt. 

 

MARTINE: Nie vergeten da 'k straks nog eens naar de Jos kom kijken, hé Juul. 

 

JUUL: Nee. En merci voor de groenten hé. 
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(Juul hangt de tas met geld aan het stuur van z'n fiets en gaat er vandoor) 
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TWEEDE BEDRIJF 

 

DERDE SCENE 

 

(MIDDAG) 

 

(Lowie draagt een keukenschort, heeft soep gekookt en zet de kookpot in het 

midden van de tafel. Hij dekt de tafel en loopt heen en weer tussen keuken en 

woonkamer. Juul komt binnen met een levende kip onder z'n arm) 

 
LOWIE: Waar hedde gij die kabas mee da geld gelaten, Juul…? 

 

JUUL: Die zit verstopt onder mijn bed, neffen mijne pispot. 

 

LOWIE: Ik vraag me af of 't nie beter is da we da geld gewoon teruggeven aan de 

bank. 

 

JUUL: (scheldend) Gij se broekschijter da ge daar staat!  

 (Dan tot kip terwijl hij over haar kopje streelt) Zijde gij nog ziek, meiske? Vertel 

eens tegen Nonkel Juul waar 't ergens zeer doe. (zet de kip op tafel) 

 (Plots horen ze op de achtergrond de portieren van een auto dichtslaan) 

 

LOWIE: (in lichte paniek) Pas op, Juul. Doe da kieke weg want als Fleur da zie dan is 't 

weer koekenbak! 

 

JUUL: Jamaar, da kieke is ziek. 

 

LOWIE: Ja, ik zie 't da ze nog nie helemaal genezen is. Ze kakt nog wa plattekes. Kijk 

daar maar eens, daar ligt wa op de tafel…! 

 

(Lowie af naar de keuken om het nog ontbrekende bestek te halen) 

 

(Juul verzamelt met z'n hand snel de kiekestront van de tafel, wil de strontjes 

verstoppen maar kan niet onmiddellijk een geschikte plaats vinden. Hij dropt de 

keutels dan maar in de kookpot met soep en roert er door met de pollepel. Lowie 

komt van de keuken. De kip wordt nerveus heen en weer gegeven tussen Lowie en 

Juul. Uiteindelijk verstopt Juul de kip achter z'n vest. Enkel de kop van de kip is nu 

nog zichtbaar. Fleur komt binnen. Ze hangt haar jas aan de kapstok. Juul z'n blik 

valt op de kop van de kip die even uit z'n vest komt piepen. Hij trekt stiekem z'n vest 

snel dicht) 

 

FLEUR: (als haar oog op Juul valt die perplex staat) Hoe staat gij daar nu...? 

 

JUUL: Gewoon zekers. 

 

FLEUR: Mankeerde gij iet...? 

 

JUUL: Voor wa? 

 

FLEUR: Ge staat daar precies of da de klokken van Rome op uwe kop gevallen zijn. 

 

(Plots begint de kip te kakelen. Juul tracht z'n lippen mee te bewegen op het ritme 
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van het gekakel) 

 

FLEUR: (verbaasd) Wa krijgde gij nu...? 

 

(Juul staat met de mond vol tanden en kan geen fatsoenlijk antwoord geven. En 

weer begint de kip te kakelen en weer tracht Juul z'n lippen mee te bewegen op het 

ritme van het gekakel) 

 
FLEUR: Zeg nie da ge weer van die hete koffie gedronken hebt, kieke da ge daar sta. 

 

JUUL: Ik zijn nie goe in mijnen buik. 

 

FLEUR: Gij gaat toch geen ei leggen? 

 

JUUL: Da kan er nog van komen. 

 

FLEUR: (ad kookpot met soep) Wa eten we…? 

 

LOWIE: Ik heb heel lekkere soep gekookt mee heel veel kruiden. (roert met de pollepel 

door de kookpot) Kijk hier maar eens, den basilicum komt al boven drijven! 

 

FLEUR: (tot Juul als de kip weer begint te kakelen) Daar scheelt wel degelijk iet aan u, 

hé nonkel! 

 

JUUL: Ja, ik moet eerst eens efkes naar 't gemak gaan. (bij de deur) Miljaar...! (haalt 

een ei uit z'n broek) Ge moet tegenwoordig van niks meer verschieten. 

 

FLEUR: Zoude daar eens nie mee naar den doktoor gaan in plaats van naar 't 

gemak...? 

 

(Juul af naar buiten met de kip achter z'n vest. Lowie legt een groot bruin 

ongesneden brood op tafel. Lowie en Fleur schuiven aan tafel. De Pastoor komt op 

bezoek) 

 
PASTOOR: Wa mankeert de Juul? Ik liep die daarbuiten tegen 't lijf, die kakelt gelijk 

een kieke. 

 

LOWIE: Da's nog niks, hij heeft just ook nog een ei gelegd! 

 

(Juul komt terug binnen zonder de kip) 

 
PASTOOR: Ga 't, Juul...? 

 

JUUL: Jaja. 

 

PASTOOR: Ik hoor da ge in de patatten zit? 

 

(Oogcontact tussen Juul en Lowie) 

 

JUUL: (tot Pastoor) Hoe wette gij da...? 

 

PASTOOR: Horen zeggen bij Germaine in 't café, zal ik zeggen. 
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FLEUR: Ja, hij zit mee 500 kilo patatten waar hij nie vanaf geraakt. 

 

JUUL: Is die opkoper voor mijn patatten nog nie hier geweest? 

 

FLEUR: Niks van gezien of gehoord. 

 

PASTOOR: (tot Juul) Als ge die patatten nie kwijtraakt dan kunde ze nog altijd gratis 

aan een goei doel schenken zoals voor de armen van de parochie. Die van 

hierboven zal u zeker belonen voor deze goeie daad, zal ik zeggen. 

 

JUUL: 't Is de schuld van die van hierboven da mijn patatten vol zwette plekken 

staan. Wette gij da! 

 (Juul zet zich hongerig aan tafel. Om de pastoor te plezieren maakt hij met het 

broodmes een kruisteken op de onderkant van het brood) 

 (tegen te snel tempo) In naams vaars, szoons, zeilige geest, aam. (snijdt 

vervolgens enkele dikke sneden van het brood) 

 

(Fleur heeft ondertussen de soep uitgeschept. Juul sopt een snede brood in z'n 

kom soep en speelt die naar binnen. De pastoor volgt iedere beweging en 

likkebaard) 

 
JUUL: Goei soep, Lowie. 

 

FLEUR: Ja, daar kent 'm wel iet van. 

 

JUUL: Maar da's ook 't enige. Voor de rest sloeft 'm hier maar wa rond en loopt ‘m 

den hele hannekesnest voor de voeten. 

 

FLEUR: (tot pastoor) Ook een kom soep? 

 

PASTOOR: Wel ja, dan kan ik ook eens genieten van de Lowie z'n kookkunsten. 

 

(Pastoor schuift op een wip bij aan tafel, maar hij zet zich op de kapotte stoel. Prrrrt-

geluid) 

 
LOWIE: Gaat gij ook een ei leggen, of wà...? 

 

PASTOOR: (gegeneerd) Pardon, da's constipatie. 

 

(Net voor Fleur een bord soep voor de Pastoor wil uitscheppen neemt Lowie het 

woord) 

 

LOWIE: (tot Pastoor) Misschien wilde gij direct aan 't hoofdgerecht beginnen. 

 

PASTOOR: En wà mag da vandaag wel zijn, zal ik zeggen? 

 

LOWIE: Verrassing. Ik zal 't eens gaan halen in de keuken. 

 

(Lowie af naar de keuken) 
 

PASTOOR: Toch nen brave mens die Lowie hé. 
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JUUL: Ja, als 'm slaapt. 

 

PASTOOR: Ik eet trouwens nie zo gere soep. Mijn maag moet er te hard van werken. 

 

JUUL: Ja, en werken doet gij nie zo gere hé. 

 

PASTOOR: Juul, gij werkt op uw land, ik werk in mijn kerk. 

 

JUUL: Just. Ik rij liever rond mee een bèèrvat dan mee een wijwatervat. 

 

(Lowie komt uit de keuken en serveert de pastoor twee balletjes in tomatensaus) 

 

LOWIE: (fier) Hier zijn we ermee, se mannekes. Ballekes in tomatensaus. 

 

PASTOOR: (glunderend) Hoe da ge 't weet. Ballekes in tomatensaus da's mijne 

lievelingskost, zal ik zeggen. 

 

(Fleur kijkt de hele tijd verwonderd en voelt de bui al hangen. Als de Pastoor een 

balletje met wat saus in z'n mond stopt dreigt hij in de problemen te komen. Hij 

moet te lang kauwen op het balletje en laat het van links naar rechts in z'n mond 

rollen. Juul en Lowie houden hem goed in de gaten) 

 

JUUL: (tot Pastoor) Zijn ze te taai...? 

(Pastoor bevestigt mompelend met de mond vol) 

 Dan moete da in ene keer doorslikken. Zó...! (doet voor zonder balletje) 

Doorslikken...! 

 

(Pastoor bevestigt mompelend met de mond vol maar zit nog steeds in de 

problemen) 

 
JUUL: Moet ik efkes helpen...? Ik zal ‘m doorstoten met de keuterhaak van de stoof. 

 

(Pastoor ontkent mompelend, nog steeds met de mond vol) 

 

FLEUR: (stil maar streng) Lowie, vanwaar komen die ballekes...? 

 

LOWIE: Hoe...? Ik vraag u toch ook nie vanwaar de kinnekes komen. 

 

FLEUR: (luider berispend) Lowie, ik wil da ge NU zegt vanwaar die ballekes komen...! 

 

LOWIE: (bekent aarzelend en nederig) Euh..., eigenlijk zijn da euh..., de ballekes van 

euh... (dan stil achter z'n hand) ...van de Jos. 

 

FLEUR: Van wie...? 

 

LOWIE: (dan luid) Van de Jos! 

 

FLEUR: (ontploft) Watte...? Van onze geitenbok...? 

 

(Bij dit te horen spuwt de Pastoor het balletje snel terug op het bord en vlucht 

kokhalzend af naar buiten. Lowie en Juul lachen zich te pletter) 
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FLEUR: (slaat met vlakke hand verbolgen op tafel en staat recht) Deez vind ik er nu eens 

serieus over, hé mannekes...! 

 

JUUL: Da zal de Pastoor leren van altijd zo te giezen als wij aan tafel zitten. 

 

FLEUR: Dan moete voorts maar eten zonder mij! 

 (Fleur brengt het bord met de vleesballetjes naar de keuken en keert weer) 

  (vervolgt kwaad tot Juul) En als gij morgen uwe pispot onder uw bed nog nie 

hebt leeggekapt dan kap ik 'm over uwe kop...! Hedde da verstaan...! 

 

(Fleur met slaande deur af naar de living) 

 
LOWIE: Juul, en nu wil ik eens eindelijk da geld zien. 

 

JUUL: Kom, we zullen 't eens gaan tellen. 

 

(Juul laat nog een flinke boer, dan samen met Lowie af naar slaapkamers. Emma 

komt op bezoek met de recepten voor de microgolf, maar treft niemand aanwezig) 

 
EMMA: Hallo...? Niemand thuis...? 't Is Emma van onze Cois hier. Ik heb de recepten 

bij voor de microgolf. (legt de recepten op de microgolf) Waar zit iedereen...? 

Hallo...? 

(Emma inspecteert de hele kamer, proeft dan stiekem van de soep) 
 Hmmmm..., soep maken da kunne ze wel. 

 (Emma gaat daarna naar de keuken) 

 

 (Ondertussen komt Zotte Fik op bezoek) 

 

EMMA: (bij zichzelf terwijl ze de keuken monstert) Een stort heeft er niks tegen.  

 

(Als Zotte Fik Emma's stem hoort in de keuken verschanst hij zich onder de tafel. 

Emma komt van de keuken en trekt enkele deurtjes van de kast open. Ze begint 

boven, daarna beneden. Ze inspecteert de inhoud van de kast en staat gebukt met 

haar achterwerk in het vizier van Zotte Fik. Die slikt door. Op z'n tenen sluipt hij tot 

bij Emma met z'n handen in aanslag om haar eens flink bij haar kont te pakken) 

 

EMMA: (bij zichzelf) Veel geld moet ik hier ook nie vinden. Da heb ik al lang gezien. 

 

(Als Emma zich plots omkeert staat ze oog in oog met een begerige Zotte Fik. Ze 

laat een kort bang kreetje en denkt dat haar laatste uur geslagen is) 

 

EMMA: (aan de grond genageld) Wa doet gij hier...? 

 

ZOTTE FIK: En gij...? 

 

EMMA: Ik kom recepten voor de microgolf brengen. En gij...? 

 

ZOTTE FIK: Ik zoek de Juul. 

 

EMMA: En waar zit die…? 
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ZOTTE FIK: 'k Weet het nie. Wette gij 't? 

 
EMMA: Nee. 

 

ZOTTE FIK: Ik zijn in de stal nen hoop patatten in twee aan 't verdelen. 

 

EMMA: Ik heb mee uw patatten niks te maken! 

 

(Zotte Fik zet een stapje dichter naar Emma) 

 

EMMA: (angstig) Nie dichterbij komen hé...! 

 

ZOTTE FIK: Waarom nie? 

 
EMMA: Ik betrouw u nie. 

 

ZOTTE FIK: Ik kom toch morgenvruug uwe zolder opkuisen. 

 

EMMA: Ja. En dan...? 

 

ZOTTE FIK: (fixeert haar borsten, handen in aanslag) Ik zou nu al gere beginnen aan 

uwe zolder. 

 

EMMA: Laat me gerust hé...! 

 

ZOTTE FIK: Emma, ziede gij nie da ik op springen sta…! 

 

EMMA: Spring dan maar naar den andere kant. 

 

ZOTTE FIK: Bij Germaine in 't café zeggen ze da gij ne vent mist. 

 

EMMA: Ik mis just niks. 

 

ZOTTE FIK: Kietelt ‘t bij u soms nie? 

 

EMMA: Als 't kietelt dan zal ik zelf wel krabben. 

 

ZOTTE FIK: Jamaar, IK wil ook wel eens krabben zenne. 

 

(Zotte Fik brengt z'n handen weer in aanslag om naar Emma's borsten te grijpen) 

 
EMMA: Als ge me durft aanraken dan brul ik héél de geburen bijeen! 

 

ZOTTE FIK: Wilde gij dan bij mij eens krabben? 

 

EMMA: Poeh..., daar denk ik nog nie aan! 

 

ZOTTE FIK: Misschien passen wij wel bijeen. En ik kan even hard werken als uwe 

Cois. 

 

EMMA: Ja, da geloof ik gere. Die deed ook gene slag. 
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ZOTTE FIK: Doe uw ogen eens dicht. 

 

EMMA: Voor wa? 

 

ZOTTE FIK: Dan kan ik u een kuske geven. (likkebaardend gebaartje) 

 
EMMA: Nee. 

 

ZOTTE FIK: Voor wa nie? 

 

EMMA: Kussen doe ik nie gere. 

 

ZOTTE FIK: (wil de ceintuur van z'n broek reeds losknopen) Dan slagen we 't kussen 

over en dan beginnen we direct aan ’t tweede bedrijf! (wil haar vastpakken) 

 

EMMA: Laat me gerust en trap 't af...! 

 

(Emma ziet hier de kans om naar de andere kant van de tafel te vluchten) 

 
ZOTTE FIK: Goe, we zullen wachten tot morgen, als ik uwe zolder kom opkuisen. 

Dag Emma. Tot morgen hé. (maakt nog een overdreven kusgebaartje met z’n 

lippen. Zotte Fik gaat er vandoor) 

 

EMMA: (slaat de hand verschrikt op haar borst) Was me da verschieten zèg. 

 

(Emma hoort rumoer op de achtergrond. Ze vlucht stiekem naar de keuken. Juul en 

Lowie komen van z’n slaapkamer met de tas geld. Het volgend gesprek hoort 

Emma klaar en duidelijkt. Juul en Lowie beleven binnenpretjes. Stiekem komt 

Emma gluren in de deuropening) 

 
JUUL: Straks ga ik op mijn bed zitten en dan smijt ik da geld zo naar omhoog... 

 

LOWIE: (vervolgt) ...ja, en dan valt da naar beneden gelijk sneeuwvlokskes... 

 

JUUL: (vervolgt) ...ja, en dan sneeuwt 't briefkes van 50 euro. Als die heks van een 

Emma deez te weten komt dan zal zij ook wel een ei gaan leggen, haha. 

 

(Emma is in alle staten, maar ze beheerst zich, zwijgt als vermoord en blijft stiekem 

het gesprek vanuit de keuken volgen. Juul en Lowie horen op de achtergrond de 

portieren van een auto dichtslaan. Lowie kijkt aan het raam) 

 
LOWIE: Pas op Juul, daar is volk op komst…!  

 

(Juul moffelt de tas met geld snel naast de kast. Martine komt op bezoek. Zij heeft 

haar werktas bij) 

 
MARTINE: Juul, hedde efkes tijd om eens mee naar de Jos te gaan kijken? 

 

JUUL: (aarzelend) Da euh..., da komt nu eigenlijk slecht uit, Martine. 

 

MARTINE: Ik heb ook genen tijd want ik moet nog een koe helpen kalven hier in de 

geburen. Kan er eens iemand van u meegaan om de Jos vast te houden? 
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(Oogcontact tussen Juul en Lowie) 

 

LOWIE: Ga gij maar mee, Juul. (dan stil in Juul z'n oor) Ik zal wel efkes bij die kabas 

blijven. 

 

(Juul gaat tot bij de buitendeur maar keert dan wantrouwig terug) 

 

JUUL: Nee, ga gij maar mee, Lowie. (in Lowie z'n oor) IK zal wel bij die kabas blijven. 

 

MARTINE: (krijgt het stilaan op haar heupen) Komaan hé mannekes, ik kan da nie 

alleen hé…! 

 

JUUL: Voor wa nie? Als ge de Jos zijne kop tussen uw benen steekt dan hedde toch 

nog twee handen over om onder zijne steert te loeren. 

 

MARTINE: Ge weet toch ook da de Jos durft aanvallen. Ik ga nie ALLEEN in zijne stal 

binnen hé…! 

 
JUUL: Kom Lowie, we gaan allebei mee. 

 

MARTINE: Jamaar, da moet nu ook nie, zenne. 

 

JUUL: (gedecideerd) Allebei of niemand...! 

 

MARTINE: Da duurt toch maar 5 minuten zekers. 

 

JUUL: Kom, doe nu maar voort, Martine. Want wij hebben genen tijd ! 

 

(Martine wordt naar buiten gepusht door Juul en Lowie. De werktas van Martine 

blijft dus binnen staan. Nu komt Emma op haar tenen uit de keuken. Ze stuit op de 

tas van Martine en vindt er enkel materiaal van een dierenarts in) 

 

EMMA: (bij zichzelf) Waar is da geld dan...? 

(Plots valt haar blik op de tas die tegen de kast staat. Ze opent deze tas en stuit op 

het geld. Ze graait met een hand door de vele bankbiljetten van 50 euro) 

 (opgetogen) Geld, héél veel geld...! (droomt reeds weg) Eindelijk kan ik Juul Van 

Tongerlo pakken op z'n gevoelige plek. (slaat een snel kruisteken en duwt haar 

kop omhoog) Laat dezen hoop geld het rechtvaardige erfdeel van onze Cois 

zijn. (houdt de tas tegen haar buste, dan met binnenpretjes) Eindelijk is het recht 

geschied, hallelujah...! 

 

(Emma zet de tas van Martine op de plaats tegen de kast, stopt de tas met geld 

onder haar arm en wil er stiekem mee vandoor. Maar als ze bij de buitendeur komt 

hoort ze dat er volk dreigt binnen te komen. Emma verstopt zich snel op handen en 

knieën onder de tafel. Juul en Lowie stoten binnen. Lowie neemt de werktas van 

Martine en sluit die in z'n armen alsof het een vrouw is) 

 

LOWIE: (blij ad tas) Hoe da geld ne mens toch zo gelukkig kan maken, hé Juul. 

 

(Beide heren zetten zich aan tafel. Juul licht even z'n achterwerk en laat een stevige 

wind. Vanuit de schuilplaats van Emma is dat niet zo leuk en ze laat dat ook blijken 
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met een gebaartje aan haar neus) 

 
JUUL: Precies da mijn pensen ook al aan 't werken zijn. 

 

(Onder volgende discussie tussen Juul en Lowie, die om beurt de tas uit elkaars 

handen trekken, kruipt Emma op handen en knieën met haar tas naar buiten) 

 
LOWIE: Vergeet nie da IK da geld gevonden heb, hé Juul…! 

 

JUUL: Nee, gij hebt de kabas gevonden, maar IK heb gezien dat er geld in stak. 

 

LOWIE: Ja, omda IK toen de tirette nie open kreeg. 

 

JUUL: Gij zijt ne rare patriot, Lowie. Daarjust wilde gij da geld nog terug naar de 

bank dragen, en nu wilde gij da geld alleen voor u. Zo gaat de vlieger hier nie 

op, hé kameraad! 

 

LOWIE: Okee dan, allebei de helft hé. 

 

(Als Emma op handen en knieën met de tas geld door de buitendeur verdwijnt zien 

de heren enkel nog de gekleurde fladderaars in de deuropening bewegen) 
 

JUUL: (verwonderd ad deuropening) Wa was da...? 

 

LOWIE: Als ge zo'n winden laat gelijk gij dan moete er nie van verschieten da die 

fladderaars beginnen te wiebelen, hé Juul. Waar gaan we da geld 

verstoppen? 

 

JUUL: Terug in mijn slaapkamer, neffe mijne pispot, daar komt Fleur toch nie. 

 

(Juul gaat met de tas af naar de slaapkamers. Lowie haalt de verfrommelde 

advertentie uit z'n zakken en draait snel het telefoonnummer) 

 

LOWIE: (liefjes door hoorn) Hallo mee Kiekske...? 't Is mee den Haan hier. (speels 

guitig) Hedde vandaag al op 't stokske gezeten...? (verliefd lachje) Hahaha...? 

 



 47 

TWEEDE BEDRIJF 

 

VIERDE SCENE 

 

EXT. STRAAT 

 

(NAMIDDAG) 

 

(Gezang van vogels op de achtergrond. De pastoor loopt brevierend door het 

straatbeeld. Even houdt hij halt, kijkt naar de stand van de zon en wendt zich tot de 

vierde muur waar hij de weilanden aanschouwt) 

 

PASTOOR: (improvisatie naar het publiek) Wat is ‘t hier toch schoon in ons dorp. Hier 

kan ik echt genieten van de natuur. Overal die weilanden met hier en daar wat 

koeien. En daar staat er nen ezel sé. Wa is da toch schoon. Er zijn zelfs soms 

koeien die al eens naar mij lachen. En ik lach dan terug. Wat is da hier toch 

schoon !  

(wil verder gaan als Fleur passeert met een winkeltas in haar handen) 
 Hier se, ons Fleurke is ook op pad. 

 

FLEUR: Dag meneer pastoor. Op de wandel? 

 

PASTOOR: Ja, een beetje aan 't brevieren hé. 

 

FLEUR: Da moet tussendoor ook eens gebeuren. 

 

PASTOOR: Zèg, wa krijgen we nu? Zijde gij zonder auto? 

 

FLEUR: Ja. Eigenlijk zijn ik mee de velo, maar mijnen band is just kapot gesprongen, 

dus Fleurke kan nu te voet naar huis. 

 

PASTOOR: Ge moet maar denken dat 't goe is voor de gezondheid, zal ik zeggen. 

Hedde gij soms gere da 'k mee u meeloop tot thuis? 

 

FLEUR: Nee, da hoeft nie. Zo kan ik toch nog een beetje genieten van de natuur hier 

hé. 

 

PASTOOR: Ik was just zo bij m'n eigen aan 't denken, wij wonen hier toch schoon hé, 

zal ik zeggen. 

 

FLEUR: Och, ons dorp… (misschien de naam van het plaatselijk dorp gebruiken) …is ‘t 

schoonste van héél de wereld. En daar woont ook heel schoon volk, maar ze 

moeten hun ogen durven opentrekken. 

 

PASTOOR: Ja, schoon, heel schoon… Als ge zo eens efkes stil aan de grachtkant 

blijft staan dan moete eens luisteren...! Die vogels, da stillekes striemen van 

de wind door de maïs. (wijst naar omhoog) En kijk ginder eens naar die wolken 

die elkander trachten voor te blijven. Toch schoon allemaal hé, zal ik zeggen. 

 

(Ook Emma passeert te voet. Ze draagt haar handtas en een gekleurde plastic 

konijnenkooi met kleine luchtgaten. Eerst wil ze elk oogcontact met Fleur en de 

Pastoor vermijden, maar doordat die naar de hemel speuren wakkert haar 
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nieuwsgierigheid te fel aan. Emma zet zich bij de Pastoor en Fleur en kijkt ook 

richting hemel) 

 

EMMA: (breekt de stilte) Is er iet te zien...? 

 

FLEUR: Hey Emma. Wa doet gij hier? 

 

EMMA: Ik heb just hier bij die boer iet gekocht. (toont haar kooi) 

 

FLEUR: Wa zit erin...? 

 
PASTOOR: Toch gene jonge hond want daar gaat ge uwe pere mee zien. Eer da die 

zindelijk is dan zijn we een half jaar voort, zal ik zeggen. 

 

EMMA: Nee. Eindelijk heb ik weer gezelschap om de lange winteravonden door te 

komen. 

 

FLEUR: Toch geen kat? 

 

EMMA: Nee, een konijn. 15 euro en hij weegt 4 kilo, en 't is ne schone, al moet ik 't 

zelf zeggen. 

 

FLEUR: Een konijn, mijne lieve God. Wa zedde daar nu mee? 

 

EMMA: Daar kan ik toch eens tegen klappen als ik me eenzaam voel. 

 

PASTOOR: Pas op, ne mens heeft nie veel nodig hé. Als 'm maar weet da er iemand 

naar 'm luistert, da is dikwijls al genoeg, zal ik zeggen. 

 

EMMA: Sinds onze Cois dood is mis ik da wel een beetje, ja. 

 

(De Pastoor tracht door de luchtgaten naar binnen in de kooi te kijken en 

inspecteert het konijn) 

 
PASTOOR: Ja, als ge 't mij vraagt heeft 'm wel iet weg van uwe Cois, zal ik zeggen. 

 

FLEUR: (tot Emma) Moet da konijn de Cois gaan vervangen, of wà...? 

 

EMMA: Hij zal in elk geval toch beter naar mij luisteren dan onze Cois. 

 

FLEUR: Da zal wel, hij heeft ook groter oren. 

 

EMMA: En hij zal mij ook nooit tegenspreken als ik iet zeg da 'm nie aanstaat. 

 

FLEUR: Is 't ne rijer of een vooi? 

 

EMMA: 't Is een ventje. Naar 't schijnt ene mee karakter, volgens die boer hier. 

 

FLEUR: Ja, en veel karakter had nonkel Cois ook nie hé. 

 

EMMA: Onze Cois, had wèl karakter, maar 't hing tussen z’n benen! 
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PASTOOR: Emma, ik heb nie gere da ge slecht klapt over dooi mensen. 

 

EMMA: Van ne slechte kunde toch gene goeie maken, hé meneer pastoor. 

 

PASTOOR: Onze Lieven Heer heeft elke mens geschapen en een goei hart 

meegegeven. 

 

EMMA: Dan denk ik da onze Cois op de leste rij stond toen ze die aan 't uitdelen 

waren. 

 

PASTOOR: Zou 't nie beter zijn da gij zondags eens wa meer naar mijn kerk kwam? 

 

EMMA: (pesterig) Ja, en ik zal volgende keer mijn konijn ook eens meebrengen, dan 

kan ik 'm leren biechten en te communie gaan. 

 

PASTOOR: Geen konijnen in mijn kerk hé! 

 

FLEUR: (mengt zich om het dispuut snel op te lossen) Nee Emma, ge hebt goe 

gezelschap nu. 

 

EMMA: In elk geval zal het gedaan zijn mee kou voeten te hebben 's avonds. 

 

FLEUR: Ge gaat da konijn toch nie mee in uw bed pakken? 

 

EMMA: Nog nie direct, maar na verloop van tijd zal ik 'm wel leren van op 't potteke te 

gaan en z'n pootjes te vegen aan de mat. Deez beestje mag bij mij oud 

worden. En nu moet ik voortgaan want ik heb mijnen auto daar op de weg 

geparkeerd en die nieuwe champetter staat mij helemaal nie aan. 

 

FLEUR: Zèg Emma, mijne velo is just mee nen platte tube gevallen. Zoude gij mij nie 

naar huis kunnen doen? 

 

EMMA: (kordaat) Nee, ik heb genen tijd nu. Ik moet nog vitamienekes gaan halen bij 

den apotheker voor mijn schatteke. (tot kooi) Kom Fons, wij gaan naar ons 

nestje. 

 

(Emma stapt zondermeer verder) 

 

FLEUR: (gepikeerd tot Pastoor, ad richting Emma) Ze hebben allemaal een goei hart 

gekregen van uwe Lieven Heer maar 't zit nie altijd op de juste plaats! 

 

 (Ook Fleur stapt nu gepikeerd door. De pastoor blijft verbouwereerd achter) 
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DERDE BEDRIJF 

 

EERSTE SCENE 

 

(VOLGENDE DAG – VOORMIDDAG) 

 

(Lowie draagt een felgekleurde keukenschort en stoft af met een plumeau terwijl de 

radio luid een ritmische Vlaamse schlager speelt. Het afstoffen gebeurt duidelijk niet 

zoals het hoort. Lowie heeft meer interesse in de muziek op de radio dan in z'n 

werk. Hij gebruikt z'n plumeau als micro) 

 

LOWIE: (zingt mee) Holi-holi-holiday, wat een zwoele nacht... (maakt enkele bijhorende 

danspasje) 

 

(Fleur komt slechtgehumeurd met een halfvolle linnenmand van slaapkamer Lowie 

via keuken naar de woonkamer. Ze zet prompt de radio uit. Een gegeneerde Lowie 

stoft plots keurig verder af. Fleur inspecteert het geleverde werk door met een 

vinger over het meubilair te wrijven, maar vindt op haar weg meer stof dan wat 

anders) 

 

FLEUR: (toont haar vuile vinger aan Lowie) Kijk eens, wa voor ne zwette vinger! 

 

LOWIE: (speels) Hedde u nie goe gewassen deze morgend? 

 

FLEUR: (pakt Lowie z'n plumeau af en dreigt) Gij zijt mij aan 't kwaad maken, hé vriend! 

 

(Lowie deinst veiligheidshalve achteruit. Fleur vleit zich neer in de sofa) 

 

LOWIE: (erg voorzichtig) Mag ik mijne plumeau terug astemblieft? 

 

FLEUR: Kom 'm maar pakken als ge durft! Als da hier nie gaat veranderen dan zijn ik 

binnenkort weg en dan kunde gij en Nonkel Juul al mijn werk overnemen. Ik 

zoek voor de moment op de slaapkamers al 't vuil ondergoed van u en van 

Nonkel Juul bijeen. Ik heb al 3 wasmanden vol. Is da nog normaal 

misschien…? (slaat met plumeau brutaal op tafel) Ook nen boer kan proper zijn! 

(veert recht) Ze zijn zelfs te tam om hunne eigen pispot leeg te kappen. 

 

LOWIE: Da moete tegen de Juul zeggen. 

 

FLEUR: Het is maar normaal da gij geen vrouw kunt vinden. Welke fatsoenlijke 

vrouw wil er nu zo'n vuile loebas als gij? 

 

LOWIE: Wacht maar tot mijn "Kiekske" hier eens langskomt. 

 

FLEUR: Wel, laat dan uw Kiekske hier maar koken en uw vuil onderbroeken wassen, 

want ik doe hier niks meer…! (duwt Lowie een vinger tegen de borst zodat die 

achterover in de sofa valt) 

 

(Fleur met slaande deur af richting slaapkamers met de linnenmand. Juul komt 

binnen met overdreven vuile laarzen aan z'n voeten. Er plakken nog proppen mest 

aan z'n laarzen. Juul neemt de koffiepot van de kachel) 
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JUUL: (tot Lowie) Houdt uw hand eens open! 

(Als Lowie z'n hand openhoudt giet Juul een weinig koffie in z'n handpalm) 
 Is da heet...? 

 

LOWIE: Nee. 

 

JUUL: Goe, dan kan ik er van drinken. 

 

(Juul zet de teut van de koffiepot aan z'n mond en drinkt) 

 

LOWIE: (recht uit de sofa, ad vuile laarzen) Kunde gij uw botten uitdoen bij de deurmat 

want Fleur is vandaag voor 't minste in heur wiek geschoten? Ze loopt 

vandaag op eieren. 

 

JUUL: Mee Fleur is geen rechte voor te ploegen. Volgens mij scheelt er iet anders 

mee Fleur. 

 

LOWIE: Misschien is da omda wij heur geen geld willen geven voor die nieuw 

keuken. 

 

JUUL: (zet zich aan tafel) Is die opkoper voor mijn patatten al hier geweest? 

 

LOWIE: Volgens mij kunde gij die patatten zelf in uw kas slagen, Juul. Welke zot gaat 

nu nen halve euro per kilo betalen voor patatten die bijna rot zijn? 

 

JUUL: Rot..., rot..., die patatten zijn nie rot! 

 

LOWIE: Allé Juul, op elke patat staat een zwarte plek van een landkaart groot. 

 

JUUL: Deez is nog eens 't bewijs da gij nog altijd geen knijt kent van 't leven op de 

boerderij. Trouwens die van 't stad zien die zwette plekken toch nie. Die 

denken dat da zwette patatten zijn, die nog niet rijp zijn. 

(Juul veert plots recht) 
 IK zal eens mee Fleur gaan klappen. Waar zit ze ergens? 

 

LOWIE: Op de slaapkamers. 

 

(Juul wil naar de slaapkamers stappen) 

 

LOWIE: (maant Juul aan tot voorzichtigheid) Pas maar op want Fleur is momenteel in 

staat om u de kop in te slagen…! 

 

JUUL: Vergeet nie da IK hier nog altijd den baas zijn hé. 

 

(Juul wil zich met veel moed naar de slaapkamers begeven als plots de deur 

openvliegt en Fleur in de deuropening verschijnt met de linnenmand in haar 

handen. Als haar blik op Juul z'n vuile laarzen valt spuwen haar ogen vuur. Juul 

doet al onmiddellijk en heel voorzichtig een stapje achteruit. Hij doet snel en 

gegeneerd de laarzen van z'n voeten en zet die neer bij de deur) 

 
FLEUR: Wij moeten eens klappen, nonkel! Gij en ik. 

 



 52 

JUUL: En onze Lowie nie…? 

 

FLEUR: Nee, gij zijt hier den oudste. 

 

LOWIE: Ik zal ondertussen efkes naar de Jos gaan kijken. Misschien heeft die nu ook 

wel goesting in een klapke. 

 

JUUL: (fluistert tot Lowie) Als ge ne kastrol door 't huis hoort vliegen dan moete mij 

maar komen helpen hé. 

(Lowie af langs buitendeur. Juul verwacht van Fleur een zwaar sermoen over de 

"vuile" gang van zaken op de boerderij en verdedigt zich alvorens Fleur één woord 

uitgesproken heeft) 

 (als Fleur ook nog de vuile vloer aanschouwt) Zeg nie da 't alleen aan mij ligt 

hé...! Onze Lowie loopt hier ook binnen en buiten zonder z’n vuil schoenen uit 

te trekken. Ik heb 'm al zo dikwijls gezegd dat 'm z'n voeten moet afkuisen aan 

de mat, maar 't gaat z'n één oor in en d’ander uit…! 

 

FLEUR: (ad linnenmand) Is deez ook van Nonkel Lowie misschien? 

 

JUUL: Nee, da's van mij. 

 

FLEUR: Gij zijt ne vuile plekpot, nonkel. 

 

JUUL: Ooh ja? En gij zijt nie meer redelijk tegen ons. 

 

FLEUR: (schrikt toch wel even) Nu gaan we 't krijgen! (luider) Nu gaan we ’t krijgen…! 

 

JUUL: Ja. Gij zijt 't huishouden aan 't verwaarlozen. Als gij voor ons nie meer wilt 

koken dan gaan wij dood van den honger, da wette toch. Ge zijt in den tijd 

hier mogen blijven op voorwaarde da ge de was en de plas voor ons ging 

doen. 

 

FLEUR: Da doe ik toch. 

 

JUUL: Ja, maar mee een héél lang gezicht. Ge zie op kilometers afstand dat 't tegen 

uw goesting is. Ge kunt zelfs nie meer fatsoenlijk klappen mee u. Mijn 

verkens lachen meer naar mij dan gij. Da kan zo nie blijven duren. (hapt even 

naar adem en vervolgt) En wa doe madam dan nog? Dan haalt ze hier nog iet 

binnen gelijk die micro... (ad microgolf) ...daar op de kast. Da hebben wij nie 

gevraagd hé. Gij moet hier nie teveel gaan veranderen. Iet da goe is da moete 

zo laten. Fleur, gij zijt helemaal verkeerd bezig. Leefde gij nog wel mee uw 

goesting eigenlijk...? 

 

(Maar Fleur barst in snikken en huilt uit op Juul z'n brede schouders) 

 
FLEUR: Ik mis mijne vent. 

 

(Juul weet hier niet onmiddellijk raad mee en voelt zich wat onwennig) 

 
FLEUR: Waarom in godsnaam heeft mijne vent mij verlaten voor een weef mee vier 

jong? Voor 't geld? Of is 't omda die tuttebel ne grotere boezem had dan ik? 
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JUUL: (furieus luid) Zie da ik die vent van u nie in m’n handen krijg of daar gebeurt 

hetzelfde mee gelijk bij de Jos! En zónder verdoving hé…! 

 

(Fleur weent bittere tranen en wil getroost worden. Juul legt z'n hand bemoedigend 

om Fleur die snikkend haar afkeer spuit over haar ex-man) 

 

FLEUR: (snikkend) Wa kan die vrouw hem meer geven dan ik? Okee, die vrouw is 

duidelijk groter geschapen, maar ligt 't daar aan? Is hij gevallen voor 't vlees? 

Dan wil ik vanaf nu elke morgen en elke avond wel twee liter verse koeiemelk 

drinken zodat ik na drie maanden ook zo ne schuifaf heb waarmee ik op 

Sinksenfoor kan gaan staan. 

 

JUUL: Ge moet uwen ex eens goe mee z'n oren trekken. 

 

FLEUR: Nee nonkel, ik wil hem terug bij mij. (er volgt weer een fikse huilbui) 

 
JUUL: Het ga in 't leven nie altijd gelijk ge wilt. Ik weet nog toen ik 13 jaar was..., ons 

moe lag weken aan een stuk mee 't vliegend flicijn in bed en onze va werkte 

de nestels uit z'n schoenen op 't land. Onze Lowie en onze Cois en ik 

moesten ons plan trekken en we verzorgden ons moe zo goe en zo kwaad als 

we konden. Eigenlijk had onze va nie veel aan ons moe want die lag altijd wel 

in bed mee een of ander ziekte. Ze had een heel zwak gestel, maar ze zag ons 

gere.  

 Op ne keer moest onze va mee de geit naar den bok bij Zwette Josée en 's 

anderdaags moest die terug want het was nie gepakt, zei 'm. De volgende dag 

opnieuw. Da duurde zo 14 dagen aan een stuk. Onze Cois en onze Lowie en ik 

bleven thuis van 't school en deden 't werk op de boerderij. Toevallig hoorden 

we zeggen da onze va voor iet anders naar Zwette Josée ging. Terwijl den bok 

bij ons geit aan 't snuffelen was, was onze va op den hooizolder bij Zwette 

Josée aan 't snuffelen.  

 Ons moe werd zieker en onze va keek nie meer naar heur om. Op ne keer 

komen wij bij 't ziekbed van ons moe en ze is aan 't bidden. Heur gezicht was 

lijkbleek en rond heur ogen stonden twee blauw kringen. Ze pakte ons hand 

vast en ze streelde over onze kop. Ze schreeuwde stillekes en onze Cois en 

onze Lowie en ik schreeuwden mee. Zelfs nen blinde kon zien da ons moe 

aan 't sterven was.  

 En toen zijn ik in een Franse colère op mijne velo gesprongen en zijn ik onze 

va gaan halen bij Zwette Josée. Ik heb 'm eens ferm tegen z'n schenen 

gestampt en heb geroepen: "Als ge nu nie maakt da ge bij ons moe zijt dan 

steek ik ne riek in uwe pens"!  

 (iets minder luid) Maar toen we thuiskwamen was ons moe dood. Ze lag daar 

zo schoon, zo stil, zo in heur eigen, precies ons Lieve Vrouwke, mee heure 

mond nog een beetje open alsof ze wilde zeggen da ze ons gere zag. 

 

(Juul pinkt gegeneerd een traan weg. Fleur omhelst Juul) 

 

FLEUR: (met medelijden) Ocharme nonkel. Ge hebt gelijk, daar zijn nog ergere dingen 

in 't leven. (merkt plots een pijnlijke grimas op Juul z'n gezicht) Gij gaat toch ook 

nie beginnen te blèten, of wà…? 

 

JUUL: Nee, ge staat op mijn eksteroog. 
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(Fleur staat inderdaad op een van Juul z'n voeten. En daar Juul nog steeds op z'n 

kousen rondloopt kan dat pijn doen) 

 

FLEUR: Sorry nonkel. Maar toch nen dikke merci voor uw troostende woorden. (geeft 

een wangkusje aan Juul) Merci nonkel. (opnieuw vol goede moed) En nu ga ik 

mijn klein ouderwetse keuken opkuisen. Of hedde gij misschien ook een 

oplossing voor dà probleem...?? 

 

JUUL: (staat in dubio, maar begeeft uiteindelijk) Allé ’t Is goe, ge krijgt uw nieuw 

keuken..., maar een klein dan hé. 

 

FLEUR: Oh nee, als er een nieuwe ingemaakte keuken komt dan moet da er een zijn 

mee alles erop en eraan. 

 

JUUL: Wa gaat ons da spelleke kosten? 

 

FLEUR: Zeker 10.000 euro. 

 

JUUL: Amaai, da's ook nie weinig zèg. 

 

FLEUR: Is geld dan een probleem voor u? 

 

JUUL: Helemaal nie, want ik heb deez week nog een héél goei zaak gedaan. Wacht 

maar eens efkes. 

 

(Juul wil af naar de slaapkamers) 

 
FLEUR: Waar gaat gij naartoe? 

 

JUUL: Iet halen onder mijn bed. 

 

FLEUR: Gaat ge uwe pispot leegkappen? 

 

JUUL: Nee. 

 

FLEUR: Ge weet wa ik u gezegd heb hé..., als ik deze middag op uw kamer kom en 

die pot staat daar nog, dan kap ik 'm recht in uw gezicht...! 

 

JUUL: Ge moet gene schrik hebben, die pispot is leeg voor da 't noen is. 

 

FLEUR: Ik hou u aan uw woord, hé nonkel. 

 

(Juul haalt de tas op z'n slaapkamer en zet die fier op de tafel) 

 
JUUL: Hier zit 100.000 euro in…! Maar uwe mond houden tegen iedereen hé…! 

 

FLEUR: Waar haalde gij ineens zoveel geld vandaan...? En waarom ligt da geld nie 

op de bank...? 

 

JUUL: (verspreekt zich bijna) Op de bank heeft 't al gelegen. 

 

FLEUR: Hoe...? 
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JUUL: Verschiet nie hé! Zo'n ogen gaat gij trekken! Wacht maar eens efkes. Kijk hé! 

Ta-ta-rààààà...! (trekt fier de tas open en toont Fleur de inhoud zonder zelf eerst te 

kijken) 

 

FLEUR: (verbaasd) Wa moet ik mee de kabas van Martine...? 

 

JUUL: Heu...? 

 (Nu kijkt Juul in de tas en schrikt zich te pletter als hij op het werkmateriaal van 

Martine stuit. Hij kiepert vol ongeloof de hele tas om op de tafel, dan aan de grond 

genageld) Godmiljaar..., hier se..., al mijn geld is weg...? Zou die Martine 

dan...?? 

 

FLEUR: (speels tot Juul) Gaat gij ook voor veterinair leren, nonkel? 

 

(Juul houdt de tas open, schuift met één arm brutaal het materiaal van de tafel in de 

tas en wil vierklauwens de woonkamer verlaten langs buitendeur waar hij op Lowie 

stuit) 

 

JUUL: Uit mijne weg allemaal...! (luid fluisterend tot Lowie) Iemand heeft onze kabas 

weer meegepakt...! 

 

(Juul met de tas onder z’n arm af langs buitendeur) 

 

FLEUR: Nu vergeet 'm z'n botten nog aan te trekken. (neemt de laarzen en roept Juul 

nog na in deuropening) Hier Nonkel, ge vergeet uw botten nog! (gooit de laarzen 

naar buiten) 
 

(Lowie kijkt Juul nog na van bij het raam) 

 
LOWIE: Amaai, zo heb ik de Juul nog nooit zien vertrekken mee zijne velo! 

 

FLEUR: Zijn de koeien al gemolken, Lowie? 

 

LOWIE: Ja, en 't was de moeite vandaag. Vier kruiken vol. 

 

FLEUR: Da komt goe uit want ik heb héél veel goesting in verse koeiemelk. 

(Net voor Fleur de kamer verlaat presenteert ze Lowie haar buste) 
 Lowie, vinde gij ook da ik maar ne kleine "kom 'ns voor" heb…? 

 

LOWIE: (ietwat gegeneerd) Da zou ik nie zo direct durven zeggen. Waarom moete gij 

da weten? 

 

FLEUR: Och zo maar. 

 

(Fleur af langs buitendeur) 
 

LOWIE: (bij zichzelf) Wa is die van plan...? 

 

(Zotte Fik komt op bezoek. Hij is danig onder de indruk en heeft een blauw oog) 
 

ZOTTE FIK: Zeg, wilde gij nu eens iet weten... 
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DERDE BEDRIJF 

 

TWEEDE SCENE 

 

EXT. MARTINE 

 

(Gezang van vogels op de achtergrond. Martine komt met een bussel pas gerooide 

wortelen uit haar moestuintje, tot bij de tafel. Op de achtergrond horen we een auto 

stoppen en een deurportier dichtslagen. Martine stopt de wortelen in een plastic 

zakje als Emma toekomt. Ze draagt de kooi met haar konijn. Een licht verband aan 

haar rechterhand verraadt dat ze gekwetst is) 

 
MARTINE: Dag Emma. 

 

EMMA: Dag Martine. 

 

MARTINE: Da's ook den eerste keer da gij hier op mijnen hof komt. 

 

EMMA: Ja, en 't is ook den eerste keer da 'k een konijn gekocht heb. 

 

MARTINE: Hedde een konijn gekocht, ja? 

 

EMMA: Ne mens heeft soms behoefte aan wa genegenheid hé. 

 

MARTINE: (ad kooi) Is 't iet speciaal? 

 

EMMA: Wa bedoelde gij mee "iet speciaal"? 

 

MARTINE: Wa voor ras is ‘t? (loert in de kooi) 't Is precies ne schone wit-zwart 

gespikkelde. 

 

EMMA: (vervolgt) En hij heeft een zwette plek op zijne rug in de vorm van een hartje. 

 

MARTINE: Hoelang hedde 'm al? 

 

EMMA: Van gisteren. En hij heet Fons. 

 

MARTINE: En is uwe Fons ziek? 

 

EMMA: Ja, hij is een beetje ziekskes. Hij niest heel den dag door. 

 

MARTINE: Hij heeft toch gene myxomatose? 

 

EMMA: Wa is da...? 

 

MARTINE: De konijneziekte. 

 

EMMA: Wat 'm mankeert weet ik nie, maar ik denk da hij een valling heeft.  

 

MARTINE: Een konijn kan geen valling hebben, Emma. 

 

EMMA: Kunde gij mijne Fons genezen, Martine? 
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MARTINE: We gaan proberen. Maar om zeker te zijn dat 'm de konijneziekte nie heeft 

zou 'm hier een nachtje in observatie moeten blijven. 

 

EMMA: Lap, ik heb nog maar ene dag ne verse partner en hij slaapt al op een ander. 

 

MARTINE: Jamaar, van mij moogde gij da beestje terug mee naar huis pakken, maar 

dan kan ik u nie garanderen dat 'm morgen nog leeft. 

 

EMMA: Doe me da nie aan hé. 

 

MARTINE: We zullen uwe Fons goed soigneren. 

 

EMMA: Waar moet ik de kooi ergens zetten? 

 

MARTINE: Zet ze daar maar ergens aan de kant. Ik zal 'm straks wel binnen pakken. 

 

(Emma zet de kooi aan de kant, maar maakt een pijnlijke grimas als ze haar 

rechterhand gebruikt) 

 
MARTINE: Hedde u geblesseerd aan uw hand? 

 

EMMA: Och 't is m'n eigen schuld. Ik heb Zotte Fik een koek op z'n oog gegeven, 

maar ik heb harder geslagen dan ik dacht. 

 

MARTINE: Zotte Fik...? Tiens, daar verschiet ik van. 

 

EMMA: Ik verschiet daar NIE van! 

 

MARTINE: Allé, zone doodbrave mens. 

 

EMMA: Wil ik eens wa zeggen, Zotte Fik is bezeten door den duvel! Iedereen zegt dat 

'm geen vlieg kwaad doet, maar hij weet potverdekke goe waar da de klepel 

hangt! 

 

MARTINE: Is er iet gebeurd…? 

 

EMMA: Ja. Deze morgen kwam 'm mijne zolder opkuisen en toen heeft 'm mij 

lastiggevallen. Als 'm z'n handen nie kan thuishouden dan moet 'm maar 

tegen de weerbots kunnen. (kijkt op haar horloge) En nu zen ik weg want ik 

moet nog langs de bank. Zèg, wanneer mag ik mijne Fons komen halen? 

 

MARTINE: Morgen in de voormiddag. Maar telefoneert eerst eens, dan zijde zeker da 

ik thuis zijn. 

 

EMMA: Okee. (tot bij de kooi, dan liefjes) Dag Fonske en braaf zijn, hé jongen. En 

morgen komt "moeke" u weer ophalen. (tot Martine) Hoe da ne mens zo kan 

gehecht raken aan een beest hé. Allé, tot morgen. 

 

(Emma gaat er vandoor. Martine haalt kaas en wijn en leunt zalig genietend 

achterover op haar stoel. Als zij op de achtergrond het geluid van een vreemde 

vogel hoort speurt zij met een verrekijker richting boomgaard. Maar zij wordt 
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afgeleid door het geluid van een tierende Juul op de achtergrond. Juul komt hijgend 

toe met z'n fiets. De tas van Martine bengelt aan het stuur van z'n fiets) 

 
MARTINE: Wa hedde aan de hand, Juul? Ge komt er nogal mee vitesse door. 

 

JUUL: (hijgend) Waar is de kabas die gij bij ons hebt meegenomen? 

 

MARTINE: (verontwaardigd) Hoe...? Ik heb helemaal geen kabas meegenomen. Ik zal u 

nog meer vertellen. Sinds gisteren zijn ik zelfs m'n eigen werkkabas kwijt! 

 

JUUL: Da's nie moeilijk, uwe kabas hangt aan mijne velo. 

 

MARTINE: Wa doet gij mee mijne kabas aan uwe velo? Gaat gij ook voor veterinair 

spelen of wà…? 

 

JUUL: Nu kan ik nie meer volgen. Waar is MIJNE kabas dan...? 

 

MARTINE: Stak daar iet belangrijks in omda ge zo over uw toeren zijt? 

 

JUUL: Natuurlijk, daar zat veel, héél veel... (ontwijkt onderwerp en monstert de 

omgeving) …Gij zit hier eigenlijk wel schoon te wonen, hé Martine. 

 

MARTINE: Ja. Hedde goesting in een glas wijn mee wa kèès? 

 

JUUL: Nee, ik heb nu genen tijd om wijn te drinken en kèès te eten. 

 

MARTINE: Da's spijtig want ik heb deze voormiddag nog nen blok kèès en wa wijn 

gekocht. 

 

JUUL: Allé, rol de kèès dan maar in een papierke dan zal ik die thuis wel opeten. En 

de fles wijn zal ik dan ook maar meepakken. (steekt de fles wijn op zak) 

 

(Juul haalt de tas van het stuur van z'n fiets en gooit die naar Martine) 

 
JUUL: Hier is uwe kabas...! 

 

(Juul gaat er vierklauwens vandoor met de kaas en de fles wijn) 

 
MARTINE: Juul, wacht eens efkes. Ik heb nog iet voor u…! 

 

(Plots rinkelt de telefoon binnen) 

 

MARTINE: (veert recht) Blijf nog efkes, ik moet eerst den telefoon gaan oppakken. 

 

(Martine gaat naar binnen en keert al telefonerend terug naar buiten) 

 
JUUL: Wa had gij nog voor mij? 

 

(Martine wijst naar de plastic zak met de wortelen maar in dezelfde richting staat de 

kooi met het konijn van Emma) 

 
MARTINE: Pak da maar mee en laat 't u smaken.  
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(Martine gaat al telefonerend terug naar binnen. Juul merkt de plastic zak met 

wortelen niet en meent dat hij het konijn van Emma mag meepakken) 

 

JUUL: (kijkt aan de kooi) Hier se..., een konijn begot. Die Martine denkt toch aan alles 

hé. (roept naar binnen) Martine, merci hé. 

 

(Juul neemt de kooi van Emma mee en gaat er met z'n fiets vandoor) 
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DERDE BEDRIJF 

 

DERDE SCENE 

 

(Zotte Fik is nog steeds in gesprek met Lowie) 

 
ZOTTE FIK: ... en ik heb deze morgen bij Emma de zolder opgekuist. Die Emma da's 

een ferm wijf, joeng.  

 

LOWIE: Sinds onze Cois dood is staat gij stapelzot van heur, volgens mij. 

 

ZOTTE FIK: Lowie, zo'n hete madam gelijk Emma is toch nie gemaakt om alleen te 

blijven hé. 

 

LOWIE: Maar waarom legde heur dan eens nie over uw bil? 

 

ZOTTE FIK: Da heb ik gedaan. Luistert..., onder 't opkuisen van heure zolder zet 

Emma op ne gegeven moment een paar fleskes bier, een fles jenever en een 

fles kouwe choco op tafel. Ze staat mee heure rug naar mij en ze zegt: 

"Fikske, pakt nu maar wa ge wilt!" ...en toen is 't gebeurd hé. 

 

LOWIE: En wa hedde dan gepakt...? 

 

ZOTTE FIK: De kouwe choco natuurlijk. 

 

LOWIE: Hoe komt gij dan aan die blauw oog? 

 

ZOTTE FIK: Luistert..., wij staan samen op de zoldertrap. Zij drie treden hoger dan ik. 

Zij wilt da zolderluik opendoen, ze doet een stapke terug naar beneden, maar 

dan kom ik mee mijne kop per abuus onder heur kleed terecht. Wa ik daar 

gezien heb da kunde gij nie geloven, jong. (met gebaar) Zo'n fort heeft die 

Emma. En dan liep daar in 't midden nog een blauw streepke door. 

 

LOWIE: Draagt Emma van onze Cois nen blauwe string...? 

 

ZOTTE FIK: Ja, heu.. zo’n blauw ding… en wa doe ne mens dan...? 

 

LOWIE: Toehappen. 

 

ZOTTE FIK: Just. Da heb ik gedaan, maar ik kreeg daar in ene keer zo'n saflèt tegen 

mijn bakkes da 'k nie meer wist waar da ‘k stond. 

 

LOWIE: Gij se stomme kloot! Moete da zó doen...? 

 

(Juul komt binnen. Er kleeft een weinig gedroogd bloed aan z'n handen. In z'n ene 

hand draagt hij een oude kookpan waarin een in stukken gesneden konijn steekt en 

in z'n andere hand heeft hij de gevlekte konijnepels) 

 

JUUL: (tot Zotte Fik) Zijde gij iet mee ne konijnepels, Fik…? 

 

ZOTTE FIK: Ja, daar krijg ik 1 euro voor bij Sooi van de witte van Mettekes van de 

klein hoeve. 
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JUUL: Hier, pak aan! 

 

(Juul gooit de pels naar Zotte Fik, zet de kookpan op tafel, trekt z'n laarzen uit en 

gooit die naar de achterdeur) 

 

JUUL: (ad oude kookpan) Deze avond eten we konijn mee pruimen. 

 

(Juul zet de kookpan in de keuken, wast z'n handen in een kom met water en zal 

zich daarna weer naar de woonkamer begeven) 

 

ZOTTE FIK: (trekt de konijnepels open) Amaai, 't was precies ne schone. (stopt de 

konijnepels op zak en roept richting keuken) Juul, hedde al pruimen om bij uw 

konijn te doen? 

 

JUUL: (vanuit de keuken terwijl hij z'n handen afdroogt) Waarom vraagde gij da? 

 

ZOTTE FIK: Ik kan er u leveren tegen een goeiekoop prijske. 

 

JUUL: (komt weer in de woonkamer) Pruimen die gij bij Martine de veterinair gepikt 

hebt zeker...? 

 

ZOTTE FIK: (verwonderd) Hoe wette gij da…? 

 

JUUL: Luistert..., gij levert de pruimen en dan moogt ge deze avond hier mee aan 

tafel schuiven. 

 

ZOTTE FIK: Goe, da komt in de saccoche. 

 

LOWIE: (tot Juul) Hedde onze kabas gevonden bij Martine? 

 
JUUL: Nee, gene kabas te vinden! 

 

LOWIE: Waar kan die dan toch gebleven zijn…? 

 

ZOTTE FIK: Zijde ne kabas kwijt, Juul...? 

 

JUUL: Ja, en als ik die dader kan betrappen dan zal ‘m nog nie zalig zijn…! 

 

LOWIE: (vervolgt) ...en dan doen we er hetzelfde mee gelijk bij de Jos. (maakt een kort 

knipgebaartje). Krrrrt..., kwijt..., alletwee...! 

 

ZOTTE FIK: Wa voor ne kabas was da...? 

 

JUUL: Een bruin waarvan de kleur een beetje afgegaan is. 

 

ZOTTE FIK: Zo een mee twee litsen waarvan er een bijna versleten is? 

 

JUUL: Ja, da is ze. 

 

ZOTTE FIK: Die kabas ken ik. 
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JUUL: Zotte Fik, gij gaat ons toch nie vertellen da gij daar meer van weet hé...? 

 

ZOTTE FIK: Jawel, ik heb ook zone kabas. 

 

JUUL: Hoe kan da? 

 

ZOTTE FIK: Ik heb die gevonden. 

 

JUUL: Waar ? 

 

ZOTTE FIK: Bij Emma. 

 

JUUL: (verwonderd) Bij Emma van onze Cois...? Hier se, begot...! 

 

ZOTTE FIK: Die stond bij heur onder de zoldertrap. 

 

(Oogcontact tussen Lowie en Juul) 

 

JUUL: (zoekt z'n gelijk bij Lowie) Ziede wel da die geit een heks is! Da onnozel mens 

hé, ik wring ze de kop nog om...! 

 

LOWIE: (tot Zotte Fik) En waar is die kabas nu…? 

 

ZOTTE FIK: Ik heb die meegepakt ! Ha ja, want ik kreeg toch al de rommel, da heeft 

Emma aan mij beloofd. 

 

JUUL: Hedde gij gezien wat er in die kabas zat? 

 

ZOTTE FIK: Nee. 

 

JUUL: Voor wat nie? 

 

ZOTTE FIK: Omda ik de tirette nie open kreeg. 

 

(Juul en Lowie schuiven wat dichter naar Zotte Fik, die zich plots wat onwennig 

begint te voelen) 

 

ZOTTE FIK: (beetje angstig) Ge ga me toch niks doen hé…! Ik zit al mee een blauw 

oog. 

 

LOWIE: Nee, wij doen u niks. 

 

JUUL: Kunde gij ons nu eens héél rustig vertellen waar die kabas gebleven is? 

 

(Zotte Fik ziet hier de kans om deze situatie uit te buiten) 

 
ZOTTE FIK: Ik euh..., ik heb honger. Ik heb goesting voor pensen… 

 

JUUL: (dreigt Zotte Fik z'n keel dicht te knijpen) Als ge nondemiljaar nie maakt da... 

 

LOWIE: (onderbreekt, kalmeert Juul) Kalm Juul, kalm.   
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JUUL: Vertel nu maar eens eerst op uw gemak waar de kabas is die gij bij Emma 

gevonden hebt. 

 

ZOTTE FIK: Die hangt buiten aan ’t stuur van mijne velo. 

 

JUUL: (beveelt en pusht) Kom, direct die kabas van uwe velo halen! 

 
ZOTTE FIK: Krijg ik nie eerst wa pensen? 

 

JUUL: Nee, eerst die kabas halen. Achteraf kunde nog eten zoveel als ge wilt. 

 

(Zotte Fik af langs buitendeur) 
 

JUUL: (tot Lowie) Ik zal bij de juce eens klacht indienen tegen Emma van onze Cois. 

ZIJ heeft die kabas hier meegenomen en da's diefstal! 

 

LOWIE: Och Juul, we hebben gene poot om op te staan. 

 

(Zotte Fik keert weer zonder de tas. Hij blijft in de deuropening staan en durft geen 

meter verder te komen) 
 

JUUL: (dreigend) Ahwel, waar is nu die kabas...? 

 

ZOTTE FIK: (bibbert van de schrik) Nu denk ik er ineens aan da 'k die kabas aan Fleur 

gegeven heb toen ik hier op 't erf aankwam. 

 

LOWIE: Dan staat die kabas misschien op heur slaapkamer!  

 

JUUL: Komaan, zoeken…!  

 

 (Juul en Lowie samen af naar slaapkamers. Dan komt Emma witheet van woede 

binnen) 

 

EMMA: (wendt zich direct boos tot Zotte Fik) Daar zit 'm, den dief...! 

 

(Zotte Fik deinst veiligheidshalve achteruit) 

 

EMMA: (dreigend met haar handtas tot Zotte Fik) Moet ik uw ander oog ook eens blauw 

schilderen...! 

 

ZOTTE FIK: Allé, waar hedde gij het over? 

 
EMMA: Waar is de kabas die onder mijn zoldertrap stond…? 

 

ZOTTE FIK: Hoe...? Ik mocht toch alle rommel meenemen, hedde gij zelf gezegd. 

 

EMMA: Ja, al wa OP mijne zolder lag. Maar NIE hetgeen wa onder den trap naar 

mijne zolder verstopt lag. 

 

ZOTTE FIK: Lag da verstopt? Allé Emma, die kabas lag blak en bloot. 

 

EMMA: Nee zot...! Ge liegt...! 
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ZOTTE FIK: (bekent aarzelend) Allé, 't is te zeggen, ik heb eerst nog wel wa rommel 

moeten opzij schuiven vooraleer ik aan die kabas kon. 

 

EMMA: Welke rommel...? (somt op) Mijn droogrek stond op die kabas, mijn 

keukenknechtje stond daar op, een omgekeerde wasmand stond daar op en 

daar hingen twee ouw lakens over. (haalt uit) Pipo, da ge daar sta...! 

 

ZOTTE FIK: (liefjes) Wil ik eens iet zeggen, Emma. Ge zijt begot nog schoner als ge 

kwaad zijt. 

 

EMMA: (voelt zich gekrenkt, dan nijdig met gebalde vuisten) Ik heb goesting hé om... 

 

ZOTTE FIK: (veert recht van z'n stoel en onderbreekt) Da komt goed uit want ik heb ook 

goesting. (slaat de tong uit z'n mond en likt z'n lippen) 

 

(Emma grijpt wild naar haar handtas) 

 
EMMA: En als ge nu nie maakt da ge weg zijt dan slaag ik al uw tanden uit...! 

 

ZOTTE FIK: Hoe...? Maar ge hebt goesting, zegde just…? 

 

EMMA: Goesting om uwe kop eraf te slagen, ja! 

 

(Als Emma dreigend wil uithalen met haar handtas moet Zotte Fik op de vlucht. Hij 

verschanst zich achter tafel. Juul en Lowie komen terug binnen) 

 
LOWIE: Gene kabas te vinden! 

 

 (Juul en Lowie zien Emma staan. Juul vliegt uit) 
 

JUUL: Wel godvernondemiljaar, daar is ze sé, de geit ! As gij nie maakt da ge hier 

weg zijt…dan..., dan... (geraakt niet uit z'n woorden) 

 

ZOTTE FIK: (vervolgt) ...dan steken we u in de microgolf! 

 

JUUL: (vervolgt) ...ja, onnozel mens da ge daar staat...!  

 

EMMA: (ad Zotte Fik) Ik wil eerst eens klappen mee die dief hier! 

 

LOWIE: Daar is hier maar ene dief binnen en da zijde GIJ...! 

 

(Zotte Fik gaat er pijlsnel vandoor langs de buitendeur. Emma achtervolgt hem 

vijandig zwaaiend met haar handtas) 

 
JUUL: Waar zou Fleur mee da geld naartoe zijn? 

 

LOWIE: Misschien is die naar 't dorp gereden om da geld op de bank te zetten. 

 

(We horen op de achtergrond een autoportier dichtslaan) 
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LOWIE: Daar zal Fleur zijn. Hedde nog aan uwe pispot gedacht, Juul…? 

 

JUUL: (herinnert zich plots) Godvernondemiljaar...! 

 

(Juul haalt in paniek de overvolle pispot op z'n kamer en spoedt er zich voorzichtig 

mee richting buitendeur. Nu komt Zotte Fik terug binnen gelopen) 

 

ZOTTE FIK: (in paniek) Doe iet...! Doe iet...! Emma ga mij de kop inslagen...! 

 

(Zotte Fik zet zich op veilige afstand. Juul wil de pispot zonder kijken met één 

beweging door de deuropening naar buiten kieperen, maar net op dat moment komt 

Emma binnen. Ze krijgt de hele inhoud van de pispot over zich heen en is drijfnat) 

 

JUUL: (staat versteld van haar plotse aanwezigheid) Hier se..., Emma van Onze Cois 

begot...! 

 

ZOTTE FIK: Da was goe gemikt, Juul! 

 

EMMA: (met meer zin om te wenen) Juul Van Tongerlo, vuile smeerlap da ge daar 

staat...! (ruikt aan haar kleren) Bààààh...! (dreigend met haar vuist en woedend) 

Maar deez zet ik u nog betaald! Goe geweten...! Deez gevalleke gaan we 

uitvechten op den bureau van de juce! Als ge da maar goed weet…! 

 

JUUL: Och onnozel mens...! 

 

(Als Lowie met z'n zakdoek de buste van Emma wil drogen tikt ze flink op z'n 

handen) 

 

EMMA: (tot Lowie) Laat me gerust...! (monstert dan haar kleren) Kijk hoe ik er uit zie...! 

 

LOWIE: Nu zal uwen blauwe string ook wel nat zijn. 

 

EMMA: (razend tot iedereen) Sta daar nie te staan en geef iet om mij af te drogen! 

 

ZOTTE FIK: (tovert de konijnepels tevoorschijn en presenteert die troostend aan Emma) 

Hier kunde u mee afdrogen…! 

 

(Emma neemt de pels aan wil er zich mee afdrogen, tot ze het ding plots meent te 

herkennen. Ze trekt vervolgens de pels open en inspecteert het ding uitgebreid) 

 

EMMA: (ad konijnepels) Maar da..., da… da is mijne Fons...! 

 

JUUL: Welke Fons...? 

 

EMMA: Ja. Ik herken 'm aan die zwette plek op zijne rug. Waar is de rest...? 

 

LOWIE: Welke rest? 

 

EMMA: Wa er IN die pels moet zitten? 

 

ZOTTE FIK: Da eten wij deze avond op mee verse pruimen. 
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EMMA: (verontwaardigd) Ooooh..., 't is nie waar hé! 

 

JUUL: Ja, 't is wèl waar. Ik heb da konijn gekregen van Martine de veterinair. (ad 

keuken) En da zit nu daar in de kastrol! 

 

EMMA: (bruisend van woede) De tuttebel...! Als da waar is dan laat ik haar de licentie 

van veterinair afpakken. (tot Zotte Fik) En gij hé..., durft nie meer over mijnen 

dorpel komen of ik snij uwe kop eraf en ik doe mee u hetzelfde gelijk ze mee 

mijne Fons gedaan hebben! Verstaan...! (gooit de pels in het gezicht van Zotte 

Fik) 

 

(Zotte Fik vlucht veiligheidshalve naar de keuken. Emma gaat er woedend vandoor) 

 
JUUL: Amaai, heel hare theater was nat zèg. 

 

(Zotte Fik komt voorzichtig van de keuken) 

 
ZOTTE FIK: Is ze al weg...? 

 
JUUL: Ja. 

 

ZOTTE FIK: (komt nu helemaal tevoorschijn) Wa is die zottin van plan? Ne mens mag 

toch eens lachen zeker. 

(laat zich ondertussen met de krant in de zetel vallen en bladert) 
 Da's de leste keer da ik die heure zolder ga opkuisen. Da ze da maar goe 

weet! 

 

LOWIE: Och Fik, elke liefde heeft zijne prijs. 

 

ZOTTE FIK: Wàtte...? Liefde...? 't Mag altijd nie van ene kant komen, hé Lowie. 

 

(Fleur komt thuis, maar merkt Zotte Fik in de zetel niet) 

 

FLEUR: (tot Lowie en Juul) Zèg wa is er mee Emma gebeurd...? Die was kletsnat en ze 

liep mij voorbij zonder iet te zeggen. 

 

JUUL: Och niks. Die geit heeft efkes onder den drup van de dakgoot gestaan. 

 

(Fleur haalt enkele doormidden gesneden aardappels uit haar zakken en legt die op 

tafel. Zotte Fik volgt elke beweging met aandacht, maar als het onder volgende 

replieken te warm wordt onder z’n voeten muist hij er stiekem vandoor langs de 

buitendeur) 

 
FLEUR: Bekijk da eens...! 

 

JUUL: Wa is da...? 

 
FLEUR: Da zijn uw patatten...! 

 

JUUL: (verbaasd) Mijn patatten...? 

 

FLEUR: Zotte Fik heeft al die patatten in twee gesneden! 
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JUUL: (furieus) Godvernondemiljaar, ik trek 'm zijne kop uit...! 

 (Juul wil zich naar Zotte Fik wenden, maar merkt dan pas dat die er reeds vandoor 

is) 
  

JUUL: (vervolgt) Wie heeft Zotte Fik da gecommandeerd? 

 

FLEUR: Ik heb 'm gezegd van die hoop patatten in twee te verdelen. 

 

LOWIE: Ja, en Zotte Fik heeft da natuurlijk weer verkeerd verstaan, den uil...! 

 

JUUL: Maar allé nu, wa moet ik nu zeggen als die opkoper hier seffens aankomt? 

 

LOWIE: Zeg dat 'm er puree van maakt. 

 

FLEUR: Och, die opkoper zal nie komen. 

 

JUUL: En waarom nie? 

 

FLEUR: Die weet goed da Juul Van Tongerlo alleen maar slèchte patatten verkoopt, 

en de goei voor z'n eigen houdt. 

 

JUUL: Eens wedden da die opkoper hier aan de deur staat eer de week uit is! 

 

(Juul kuiert met de handen in z'n zakken door de kamer. Er ligt duidelijk iets op z'n 

lever) 

 
FLEUR: Is er nog iet, omda ge daar zo staat te demmelen...? 

 

JUUL: Ja, daar is nog iet. (kotst het eruit) Waar is die kabas mee da geld...? 

 

FLEUR: Die heb ik naar de pastoor gebracht. 

 

JUUL: (slaat met de palm van z'n hand op z'n voorhoofd) Hoe is da toch mogelijk...! 

 

FLEUR: Ge moet zo nie van uwen tak maken. Da geld was nie van u! En ik die dacht 

da ge alletwee zo'n eerlijke mensen waart. 

 (Lowie verstopt z'n kop nederig tussen de krant) 
 Ge moest verlegen zijn! Iet wa nie van u is daar moete afblijven! Hedde da 

verstaan...? 

 

JUUL: (raapt al z'n moed bijeen) Besefte gij eigenlijk wel da ge nu ook naar uw nieuw 

keuken kunt fluiten? 

 

FLEUR: Ik wil NIE da mijn keuken betaald wordt mee gepikt geld! 

 

(De Pastoor komt op bezoek. Hij wordt onmiddellijk verbaal aangevallen door Juul) 

 
JUUL: Hé mislukte misdienaar, waar is die kabas mee da geld...? 

 

PASTOOR: Ik heb die kabas mee da geld naar de police gebracht, zal ik zeggen. 
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JUUL: (woedend) Als gij nie gaat oppassen dan zal IK 't seffens ook zo eens iet 

zeggen. Hedde da verstaan, gestampte heikneuter mee uw rijstpapgat! 

 

FLEUR: (maant Juul aan tot kalmte) Kalm nonkel, ge klapt tegen meneer pastoor hé. 

 

JUUL: Kalm, ik zijn kalm…! Dat 'm maar eens wacht...! 

 (Juul grijpt naar z'n tweeloop bij de schouw en dreigt ermee naar de Pastoor) 
 Ik zal eens een cartouche door zijnen offerblok schieten...! 

 (Fleur en Lowie houden Juul in bedwang en nemen het geweer af) 

 
FLEUR: Nonkel, doe da nie! Ge gaat er achteraf spijt van krijgen! 

 

JUUL: (ad pastoor) Die verkenskop moet van ons geld blijven! 

 

LOWIE: (tot Fleur) Daar heeft de Juul gelijk in, hé Fleur. 

 

FLEUR: Nie waar. Da geld was nie van u! 

 

PASTOOR: Mensen toch, wees eens efkes kalm..., zal ik zeggen. 

 

(Als Juul en Lowie uitgeraasd zijn haalt de Pastoor een omslag boven) 

 
PASTOOR: Deez is voor de Juul en de Lowie. Ze krijgen het vindersloon en da's 

10.000 euro…, astemblieft, zal ik zeggen. 

 

(Maar Fleur pikt direct de omslag met geld in) 

 
FLEUR: Merci…! Da's just genoeg voor een nieuw keuken. 

 

PASTOOR: En dan wil ik ook nog zeggen, da er hier buiten iemand staat te wachten 

mee de naam "Kiekske”. 

 (Oogcontact tussen Lowie en Fleur) 
 Ze vragen of hier iemand woont die "Haan" heet.  

 

FLEUR: (pusht Lowie) Allé, leg 't nu maar eens uit gij hé, meneer Haan…! 

 

LOWIE: (ietwat gegeneerd maar toch met enige fierheid) Ik euh..., ik zal buiten maar 

eens gaan kijken zekers. 

 

(Lowie klopt nog snel de stofjes van z'n kleren, maar als hij naar buiten wil gaan 

houdt de pastoor hem tegen bij de arm) 

 

PASTOOR: (stil) Opgepast Lowie want ge zie duidelijk da 't ne vent is in 

vrouwenkleren, zal ik zeggen! 

 

LOWIE: (verwonderd) Nen travestiet...? 

 

FLEUR: Van een verrassing gesproken, haha…! 

 

LOWIE: (in lichte paniek) Zeg maar da "den haan" nie thuis is! 

 

(Lowie vlucht via de keuken naar z'n slaapkamer) 
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JUUL: Nen travestiet, wa is da...? 

 

PASTOOR: Da's iemand die euh... die euh... (komt niet uit z'n woorden) ...Allé Fleur, 

legt gij aan de Juul eens uit wa nen travestiet is, zal ik zeggen. 

 

FLEUR: (tot Juul) Wel, nen travestiet da's iemand die emotioneel in de patatten zit. 

 

JUUL: (met plotse interesse) In de patatten...? Daar se..., da is die vent die mijn 

patatten komt kopen...! 

 

(Juul flitst vierklauwens naar buiten) 

 

DOEK 


