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De Euro Millions Winnaar. 
 
Korte inhoud. 
 
 
 
Juul is een vereenzaamde oude man. Hij kent zijn buren niet, 
maar daar komt snel verandering in. Op het moment dat het 
algemeen geweten is dat Juul Euro Millions Winnaar is, worden 
zijn buren zijn allerbeste vrienden. Opeens komt er veel volk 
over de vloer, allemaal mensen die hem graag willen helpen en 
verwennen op allerlei manieren. 
Wanneer ze te weten komen dat Juul zijn geld zes maanden 
heeft bevroren om even te bekomen, zullen ze gedurende deze 
“lange” periode veel geduld moeten uitoefenen. Iedereen hoopt 
op een deel van de gigantische koek.  
Juul beleeft de tijd van zijn leven…, of toch niet? 
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De Euro Millions Winnaar 
 
Decor 
 
De woonkamer van Juul. 
 
Juul is een oude man en woont in een fermetje. 
Het huis heeft dringend een opknapbeurt nodig. 
 
Jardin:  buitendeur 
 
Achteraan: tuindeur 
 
Cour: deur naar de keuken 
 deur naar de slaapkamers 
 
 
 
Personages: 
 
5 heren, 4 dames 
 
Juul:  oude man, vrijgezel 
 
Germaine:  buurvrouw, gescheiden 
 
Ortence:  buurvrouw 
 
Albert:  echtgenoot van Ortence 
 
Vera: buurvrouw 
 
Maurice: echtgenoot van Vera 
 
Stef: buurjongen, student aan unief 
 
Marleen Liefje van Stef. 
 
Dokter 
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Scène 1     1 

 2 

Thuis bij Juul. 3 

 4 

De scène is leeg. 5 

 6 

Juul/ Germaine/ dokter Brouwers 7 

 8 

(Zaallicht uit, muziek fade in. Algemene belichting 9 

fade in, muziek fade out. 10 

 11 

De bel gaat. 12 

 13 

 (Juul komt uit de haldeur en gaat naar de voordeur. Hij mankt 14 

heel het stuk door.  15 

 Germaine staat voor de deur) 16 

 17 

Germaine: Dag Juul. 18 

 19 

Juul: Moet ik jou kennen? 20 

 21 

Germaine: (steekt de hand uit) Germaine, ik ben Germaine, de 22 

buurvrouw van enkele huizen verder. 23 

 24 

Juul: Hier juist komen wonen? 25 

 26 

Germaine: Nee, nee nee, ik woon hier al 14 jaar. Mag ik even 27 

binnenkomen? 28 

 29 

Juul: (laat haar binnen)  En euh…? 30 

 31 

Germaine: Ik kom jou feliciteren. 32 

 33 

Juul: Feliciteren? Dat is nog een beetje te vroeg. Ik verjaar 34 

pas in mei. 35 

 36 

Germaine: Nee, ik kom je niet feliciteren met je verjaardag, maar 37 

euh… , je weet wel ? 38 

 39 

Juul: Geen flauw idee. 40 

 41 

Germaine: (heel leutig op een bijna zingende toon) Euro 42 

Millions?   43 
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Juul: Euro Millions? 1 

 2 

Germaine: Hé leperd, je weet wel beter. 3 

 4 

Juul: Ik snap het niet. 5 

 6 

Germaine: Jij bent toch de Euro Millions Winnaar. En zeg nu niet 7 

dat je van niets weet. 8 

 9 

Juul: Ik weet van niks. 10 

 11 

Germaine: Oh, ik snap het al. Je wilt het stilhouden, omdat je 12 

anders teveel wordt lastiggevallen. 13 

 14 

Juul: (lacht)  Ik lastiggevallen? Er komt hier nooit iemand 15 

over de vloer. En daarbij, hoe kan ik nu gewonnen 16 

hebben, ik koop nooit een lotje. 17 

 18 

Germaine: Julleke, ’t  is  al goed, ik zal het aan niemand vertellen. 19 

 20 

Juul: Wat ga je aan niemand vertellen? 21 

 22 

Germaine: Dat jij het groot lot uit hebt. 23 

 24 

Juul: Doe mij een plezier, en vertel het alsjeblieft aan 25 

niemand. Beloofd? 26 

 27 

Germaine: Beloofd, krik, krak. (gebaar met sleutel weggooien)  28 

Mondje toe. 29 

 30 

 (De bel gaat. Juul gaat naar de voordeur. Het is de 31 

dokter.)  32 

 33 

Dokter: (stapt binnen) Dag Juul (reikt de hand en bemerkt 34 

Germaine.) Bezoek zie ik. Dag madam Pelkmans 35 

(geeft de hand). 36 

 37 

Germaine: Dag dokter. (blijft nieuwsgierig staan) 38 

 39 

Juul: Dag dokter.  (kijkt naar Germaine die geen 40 

aanstalten maakt om weg te gaan.) Madam 41 

Pelkmans. 42 

 43 
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Germaine: Germaine, Germaine voor de vrienden. 1 

 2 

Juul: Germaine. 3 

 4 

Germaine: Ja? 5 

 6 

Juul: Ik denk dat het beter is dat je ons alleen laat. 7 

 8 

Germaine: (teleurgesteld) Ja zeker, dan ga ik maar. En tot gauw. 9 

(af) 10 

 11 

Juul: (Gaat aan de tafel zitten, de dokter zet zich er bij.) 12 

Mag ik eens wat vragen? 13 

 14 

Dokter: Ja, natuurlijk. 15 

 16 

Juul: Wat voor iemand is die madam “Pelkmans”? 17 

 18 

Dokter: Madam Pelkmans, ken je die niet? Iedereen in het dorp 19 

kent Germaine. 20 

 21 

Juul: Nee, ik ken haar niet, trouwens ik ken hier bijna 22 

niemand. Ik ben nogal op mijn eigen. Dat weet je wel. 23 

 24 

Dokter: Het is geen slechte hoor. Sinds ze alleen is... 25 

 26 

Juul: Is haar man…? 27 

 28 

Dokter: Haar man is het afgestapt. 29 

 30 

Juul: Ook erg. 31 

 32 

Dokter: Zeker, maar sindsdien loopt ze van ’s morgens tot ’s 33 

avonds langs de straten. Ze doet een klapje hier en een 34 

klapje daar, je weet hoe dat gaat.  35 

 36 

Juul: Ja, en wat ze dan weer heeft gehoord van een ander, 37 

vertelt ze dan weer verder aan nog een ander. En ze 38 

doet er altijd een schepje bij. Zo iets?  39 

 40 

Dokter: Voilà. Ik denk dat ze niet meer kan thuiszitten. De 41 

eenzaamheid, begrijp je. 42 

 43 
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Juul: Dat begrijp ik maar al te goed, maar ik ben toch graag 1 

thuis, op mijn eentje. Ik ben mijn eigen baas. 2 

 3 

Dokter: Dat is waar. (stilte) En Juul, hoe voel je je. 4 

 5 

Juul: Om eerlijk te zijn, het gaat veel beter na die aanpassing 6 

van mijn medicamenten. 7 

 8 

Dokter: (terwijl hij bloeddruk meet en basisonderzoek 9 

uitvoert) Ja, dat kan ik geloven, want ik moet toegeven 10 

dat de waarden van uw bloed zeker niet slechter 11 

geworden zijn. Laat ons zeggen momenteel is jouw 12 

toestand gestabiliseerd. 13 

 14 

Juul: Gestabiliseerd. Dat is formidabel! 15 

 16 

Dokter: Juul, je weet dat je niet meer kunt genezen, maar zo 17 

lang we het zo kunnen houden is het goed hé. En met 18 

chemo gaan we niet beginnen. Daar heb je zelf voor 19 

gekozen. 20 

 21 

Juul: Ja, dat is waar. (stilte) Hoelang heb ik nog dokter? 22 

 23 

Dokter: Je weet Juul, dat we dat niet kunnen voorspellen. Als 24 

de toestand zo nog een tijdje aanhoudt dan… enfin 25 

niemand weet het. De mens wikt en God beschikt. 26 

 (gsm gaat) 27 

 Momentje. (luistert) Ja, …. Ja…. Kapellendreef? Ja, ik 28 

weet het zijn. Ik kom eraan. Juul, ik moet dringend 29 

gaan. (pakt vlug zijn spullen bijeen) Zoals het nu gaat 30 

is het bevredigend. Als je weer pijn krijgt of er scheelt 31 

iets, bellen hé. Ik ben weg, er wordt een kindje geboren. 32 

(naar voordeur) 33 

 34 

Juul: Zo gaat dat hé. Er worden mensen geboren en andere 35 

gaan dood. 36 

 37 

Dokter: Ja Juul, dat is het leven, maar als het zo blijft, heb je 38 

nog wel een tijdje te gaan. Salut. 39 

 40 

Juul: Oh dokter, ik moet nog betalen. 41 

 42 

Dokter: Ander keertje. (af). 43 
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 (Germaine heeft buiten aan de deur gewacht en 1 

glipt binnen zonder dat Juul het ziet.) 2 

 3 

Germaine: (wil grappig zijn) En Juul, je gaat toch niet dood? 4 

 5 

Juul: (kijkt op) We gaan allemaal dood hé madam 6 

Pelkmans. 7 

 8 

Germaine: Germaine, voor de vrienden is het Germaine. Hoe 9 

dikwijls moet ik dat nu nog zeggen. Amai, dokter 10 

Brouwers vloog buiten alsof hij een spook heeft gezien. 11 

Waar is die naartoe?... en wat gaat die doen. 12 

 13 

Juul: Geen flauw idee, dokters hebben geen tijd om te 14 

kletsen. 15 

 16 

Germaine: En wat mankeer jij nu eigenlijk? 17 

 18 

Juul: Niks, helemaal niks. De dokter doet een routine 19 

controle. Ik ben zo gezond als een visje. 20 

 21 

Germaine: Waar waren we gebleven? Oh ja, ik zal het aan 22 

niemand vertellen van euh.., je weet wel. (stilte) En zeg 23 

het eens, wat kan ik voor jou doen? 24 

 25 

Juul: Wat bedoel je? 26 

 27 

Germaine: Ja, iets doen…, euch…, bijvoorbeeld komisjes doen of 28 

zo. 29 

 30 

Juul: Niet nodig, ik heb alles in huis. 31 

 32 

Germaine: Geen klein hongertje?...of een goestingetje? Zeg het 33 

maar, ik haal het voor jou. (stilte) Een pateeke?... een 34 

fles cava? … of champagne… om het te vieren.  35 

 36 

Juul: Twee Kriekjes. 37 

 38 

Germaine: Twee Kriekjes? Geen champagne? 39 

 40 

Juul: Van Lindemans. 41 

 42 
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Germaine: (teleurgesteld) Twee Kriekjes van Lindemans? Oké 1 

dan, en wat nog? 2 

 3 

Juul: Niks meer. 4 

 5 

Germaine: Niks meer? Zal ik een hele bak meebrengen? Dan 6 

kunnen we een feestje bouwen. 7 

 8 

Juul: Feestje, niks feestje, dat kan den bruine niet trekken. 9 

Met mijn pensioentje kan ik niet te ver springen. 10 

 11 

Germaine: Doe nu niet onnozel hé Juul, jij kunt nu een heel 12 

brouwerij kopen. 13 

 14 

Juul: Nee, dat kan ik niet.  15 

 16 

Germaine: Nee? (stilte)  Oh ik begrijp het. Je kunt nu nog niet aan 17 

jouw centjes. Dat is het hé? Ik ben geen lompe hoor. Ik 18 

heb gelezen in “Dag allemaal” dat er eens een Euro 19 

Millions Winnaar was en die had zijn geld zes maanden 20 

bevroren. Ik dacht: Waarom heeft die zot zijn geld nu in 21 

de diepvries gestoken? Maar later las ik, dat hij zijn 22 

centjes had vastgezet op de bank. Dat noemen ze ook 23 

bevriezen. Hij deed dat om eerst eens goed te kunnen 24 

nadenken en zeker geen stommiteiten te doen. Want 25 

als je zo ’n bedrag wint, word je soms zot van glorie. 26 

Alé, dat vertelde die winnaar toch aan “Dag allemaal”.  27 

 28 

Juul: Momenteel moet ik het nog met mijn pensioentje doen 29 

en dat is niet vet.  30 

 31 

Germaine: Dus jij hebt ook…?  (Juul haalt glimlachend de 32 

schouders op en Germaine al lachend.) Ja, ik zie het 33 

aan jouw gezicht. Maar dit zal ik ook aan niemand 34 

vertellen hoor. 35 

 36 

Juul: Ja, hou dat alsjeblief maar voor jezelf. 37 

 38 

Germaine: Ik kan zwijgen als een giraf. Ik ben er mee weg. Tot 39 

subiet. Zet de pintjes maar al klaar. (af)  40 

 41 

Juul: (lachend) Hoe is ’t in godsnaam mogelijk. 42 

 43 
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Licht fade out, muziek fade in. 1 

 2 

Einde scène 3 

 4 

 5 

 6 

Scene 2 7 

 8 

 9 

Vera/ Germaine In supermarkt 10 

 11 

Muziek fade out, licht schijnt alleen op Germaine en haar 12 

winkelwagentje) 13 

 14 

 15 

 (Germaine staat met een winkelwagentje in 16 

supermarkt. Er staat een bak Kriek in de kar. Vera 17 

komt er aan.) 18 

 19 

Germaine: Hé Vera, je gelooft het nooit. 20 

 21 

Vera: Ook een goedendag. Dag Germaine. 22 

 23 

Germaine: Dag Vera, ik zei juist…. 24 

 25 

Vera: Jij hebt weer groot nieuws zeker? 26 

 27 

Germaine: ’ t Zal nog niet. 28 

 29 

Vera: Ik ben curieus. 30 

 31 

Germaine: Je gaat verschieten hé. 32 

 33 

Vera: Dat zal wel, allé vertel, ik heb niet zoveel tijd. 34 

 35 

Germaine: Ken jij die ouwe van dat klein fermetje in de 36 

Schapenstraat.  37 

 38 

Vera: Kennen? Die viezerik? 39 

 40 

Germaine: Viezerik? Die is helemaal niet vies. Hij had een proper 41 

hemdje aan. Die is heel verzorgd. 42 

 43 
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Vera: Dat kan zijn, maar met dat soort mensen kan ik me niet 1 

bezighouden. Als ik die mankepoot zie aankomen, dan 2 

draai ik altijd onopvallend mijn kop om. Als je wat 3 

vriendelijk doet tegen zo een oude vent, dan is de kans 4 

groot dat hij vraagt om eens te helpen met dit of eens te 5 

helpen met dat. Daar kan ik mijn tijd niet insteken hoor. 6 

Ik heb interessanter dingen te doen. 7 

 8 

Germaine: Ik wist niet dat jij zo ’n slecht karakter hebt. Ik help hem 9 

wel. Ik breng straks een bak bier naar zijn huis. 10 

 11 

Vera: Zo een zware bak. Jij bent goed zot. Liever jij dan ik. 12 

 13 

Germaine: Ik kan zo’ n arme sukkelaar toch niet in de steek laten… 14 

(lachend) Allé, een  arme sukkelaar…! 15 

 16 

Vera: Jij doet nu zo raar. 17 

 18 

Germaine: Luister Vera, ik ga jou iets vertellen, maar het blijft 19 

onder ons hé. Het is een groot geheim. 20 

 21 

Vera: Jouw groot geheim is ook mijn groot geheim. Ik vertel 22 

het aan niemand. 23 

 24 

Germaine: Awel, die oude heeft het groot lot gewonnen…, Euro 25 

Millions. Niet te geloven hé. Die oude vent is stinkend 26 

rijk. 27 

 28 

Vera: Nee, dat is niet waar… 29 

 30 

Germaine: Jawel ’t Is wel waar. 31 

 32 

Vera: Allé zeg, van wie weet je dat? 33 

 34 

Germaine: (fier) Ik heb zo mijn bronnen. En…! Hij heeft het me zelf 35 

verteld. 36 

 37 

Vera: Ah ja? (stilte) Kom ik zal die bak wel gaan afgeven, ik 38 

ben met de auto en jij bent met de fiets. 39 

 40 

Germaine: Dat zal niet lang meer duren, want achtereen zal ik niet 41 

meer met de fiets moeten komen. 42 

 43 
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Vera: Ah nee? 1 

 2 

Germaine: Dan rijd ik ook met een auto. 3 

 4 

Vera: Ah ja? 5 

 6 

Germaine: (lachend) Als je rijke vrienden hebt.  7 

 8 

Vera: Kom, geef die bak toch maar hier. Met jouw slechte rug 9 

kan je dat niet dragen. Straks blokkeer je. 10 

 11 

Germaine: Nee, ik breng hem zelf. Ik heb helemaal geen slechte 12 

rug. Ik heb nog nooit iets gemankeerd aan mijn rug. En 13 

daarbij Juul heeft me uitgenodigd om samen met hem 14 

een feestje te bouwen. 15 

 16 

Vera: Amai, jij bent er precies al goed ingeburgerd. 17 

 18 

Germaine: ’t Zal nog niet. Zoals ik al zei, wij zijn heel dikke 19 

vrienden. 20 

 21 

Vera: En euch…, heeft hij jou al iets gegeven? 22 

 23 

Germaine: Wat bedoel je? 24 

 25 

Vera: Of is hij dat van plan? 26 

 27 

Germaine: Wat gegeven? 28 

 29 

Vera: Geld natuurlijk. Die oude krijgt zo ‘n fortuin nooit alleen 30 

op. Die zal zijn vrienden toch wel rijkelijk bedelen…, of 31 

heeft hij een grote familie. 32 

 33 

Germaine: Of hij een grote familie heeft, dat weet ik niet. En nee, 34 

hij heeft nog niets gegeven, want hij kan nog niets 35 

geven. 36 

 37 

Vera: En waarom niet? 38 

 39 

Germaine: Omdat hij momenteel aan zijn centjes niet kan. Hij heeft 40 

zijn geld voor zes maanden bevroren. En nee, hij heeft 41 

zijn geld niet in de diepvries gestoken, maar hij heeft 42 
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zijn geld vastgezet op de bank. Dat noemen ze ook 1 

bevriezen. 2 

 3 

Vera: Waar is dat goed voor? 4 

 5 

Germaine: Aasgieren, ’t stond zo in “Dag allemaal”. De meeste die 6 

zo ’n som geld winnen bevriezen het een half jaar. 7 

 8 

Vera: Dan moeten we nog een tijdje geduld hebben hé. 9 

 10 

Germaine: We? Wat bedoel je? 11 

 12 

Vera: Euh…, niks, helemaal niks. Kom, ik zal die bak wel 13 

wegbrengen. (wil bak nemen)  14 

 15 

Germaine: (Germaine kletst op haar handen.) Blijf van die bak! 16 

 17 

Vera: Auw! Zeg, wat doe jij nu. 18 

 19 

Germaine: Je moet van die bak blijven. Ik breng hem zelf wel. Juul 20 

verwacht mij. We gaan er eens flink invliegen, met 21 

toeters en bellen!.  22 

 23 

Licht fade out muziek fade in. 24 

 25 

Einde scène 26 

 27 

 28 

 29 

Scène 3  30 

 31 

Thuis bij Juul. 32 

 33 

Juul /Germaine 34 

 35 

Muziek fade out licht fade in. 36 

 37 

(Juul zit te lezen in krant. Germaine komt binnen langs de 38 

tuindeur met bak Kriek) 39 

 40 

Germaine: (speels) Hoi piepeloi! Zie wat ik bij heb! Een hele bak 41 

Kriekjes… Van de Lindemans! 42 

 43 
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Juul: Een hele bak, dat had ik toch niet gevraagd. 1 

 2 

Germaine: Nee, dat is waar, maar ik trakteer. Waar staan de 3 

pintjes? 4 

 5 

Juul: De pintjes? 6 

 7 

Germaine: Awel ja, we gaan er toch een paar kraken. De zever 8 

loopt over mijn kin van de grote goesting. Bij jou ook? 9 

 10 

Juul: Ik ga er nu geen drinken.  11 

 12 

Germaine: Dat meen je niet. Komaan, waar staan de glaasjes? 13 

 14 

Juul: Nu niet. 15 

 16 

Germaine: Maar… 17 

 18 

Juul: (neemt een flesje Kriek en geeft het aan Germaine.) 19 

Hier, neem het flesje maar gerust mee naar huis en 20 

drink het uit op mijn gezondheid. 21 

 22 

Germaine: Maar… 23 

 24 

Juul: Ga maar naar huis, ik ga een beetje rusten. Mijn maag 25 

ligt overhoop. 26 

 27 

Germaine: Allé zeg…, (stilte) Een Kriek is zoals een Stella. Een 28 

Kriek drink je nooit alleen, je drinkt hem met maten. (af 29 

met flesje Kriek) 30 

 31 

Juul: Met maten, ja.   32 

 33 

 34 

Licht fade out Muziek fade in. 35 

 36 

Einde scène 37 

 38 

 39 

 40 

  41 
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SCENE 4 1 

 2 

Bij Juul thuis 3 

 4 

Juul/ Vera/ Maurice 5 

 6 

Licht fade in muziek fade out   7 

 8 

 (Er is niemand op de scène. Er wordt gebeld. Na een korte pauze 9 

wordt er nog eens gebeld.) 10 

 11 

Juul: (Komt uit de slaapkamer. Stapt naar de voordeur en 12 

opent ze. Vera en Maurice stappen binnen) 13 

 14 

Vera: Dag meneer. 15 

 16 

Juul: Ik koop niet aan de deur. 17 

 18 

Vera: Ola, ola, wij zijn geen leurders hoor, wij zijn uw buren. 19 

 20 

Juul: Ik wist niet dat ik buren had. 21 

 22 

Vera: Allé, zwanst nu niet hé. Wij wonen hier juist achter het 23 

hoekje. Al vijfentwintig jaar. We wonen in de Ripstraat. 24 

 25 

Maurice: (praat altijd een beetje traag en zonder teveel 26 

intonatie) Ripstraat 26. 27 

 28 

Vera: Zwijg Maurice, ik zal het woord wel doen. (tot Juul) We 29 

mogen toch eventjes binnenkomen? 30 

 31 

Juul: Bwa ja, kom maar eventjes binnen. 32 

 33 

Vera: Zet u. 34 

 35 

Juul: (Kijkt verwonderd en zet zich.) En?   36 

 37 

Vera: Kom Maurice, zet je naast mij. (zetten zich ook) Wij 38 

komen een bezoekje brengen. 39 

 40 

Maurice: Ja, wij komen een bezoekje brengen. (ontvangt boze 41 

blik van Vera) 42 

 43 
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Juul: Zo? 1 

 2 

Vera: Mijn man, Maurice, zal in ’t vervolg jouw commisjes wel 3 

doen. 4 

 5 

Maurice: Ja, ik zal in ’t vervo… (boze blik van Vera). Vertel jij 6 

het maar. (tegen Juul) Zij kan het veel beter uitleggen 7 

dan ik. Trouwens, zij kan alles veel beter dan ik.  8 

 9 

Vera: (manend) Maurice! 10 

 11 

Maurice: (sec en traag) Allé, dat zegt ze toch. 12 

 13 

Vera: Mag ik alsjeblieft voortgaan. 14 

 15 

Maurice: Ja, ik zwijg al. 16 

 17 

Vera: Dat zal je geraden zijn. Wat ik wou zeggen, ik kwam 18 

Germaineke tegen in de supermarkt. Dat arm schaap 19 

sleurde met een zware bak Kriek… voor jou. We 20 

hadden zo ’n kompassie met Germaineke… 21 

 22 

Maurice: Jij had zo ’n kompassie met Germaine. Ik was er niet 23 

bij. 24 

 25 

Vera: (snauwend) Allé ja, ik. Je moet weten Juul, je moogt 26 

aan Germaineke niet meer vragen om zo’n zware 27 

dingen te gaan halen. Ze heeft een hele slechte rug. Ze 28 

blokkeert al als ze een verkeerde beweging doet. Dus 29 

zwaar dingen dragen, is heel gevaarlijk voor haar. Ik 30 

denk zelfs dat ze een fameuze liesbreuk heeft. 31 

 32 

Juul: Oei, dat wist ik niet.  33 

 34 

Vera: Ja, je moet nu niet aan haar zeggen dat ik dat allemaal 35 

verteld heb hé. Want ze heeft dat tegen mij in 36 

vertrouwen verteld. We zijn héél goede vriendinnen, 37 

heel close. 38 

 39 

Juul: Toch schoon dat je het zo voor haar opneemt. En goed 40 

dat je me verwittigt. Ik zal er in ’ t vervolg aan denken… 41 

Maar eigenlijk had ik maar twee flesjes besteld. Ze zal 42 

het verkeerd begrepen hebben zeker. 43 
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Vera: Ja, Germaine is nogal een simpele, ze begrijpt veel 1 

dingen verkeerd. (stilte)  We komen eigenlijk zeggen 2 

dat je aan ons alles kunt vragen. 3 

Maurice:  Ja, ons Vera heeft gezegd dat ik moet zeggen dat ik 4 

een hele goede rug heb, maar eerlijk gezegd… 5 

 6 

Vera: Maurice! 7 

 8 

Maurice:  Ik moet van ons Vera in ’t vervolg jouw commisjes 9 

doen.  10 

 11 

Vera: Wij hebben een auto, zie je. 12 

 13 

Maurice:  Maar ons Vera zei ook, dat ik die van u moet gebruiken 14 

als zij haar auto zelf nodig heeft. Uw auto staat hier 15 

toch maar te verroesten op het erf, zegt ons Vera. 16 

 17 

Vera:  Je tatert te veel Maurice. 18 

 19 

Maurice: Goed, ik doe mijn mond al niet meer open. 20 

 21 

Vera: Dat zal het beste zijn. 22 

 23 

Juul: Ik vind dat heel vriendelijk van jullie, maar ik doe mijn 24 

commisjes gewoonlijk zelf. 25 

 26 

Vera: Oh nee hé, geen spraken van. Ik heb jou al wel zien 27 

sukkelen in de supermarkt.  28 

 29 

Maurice: Ja, want ons Vera zei nog, zie de mankepoot daar eens 30 

sukkelen. 31 

 32 

Vera: Maurice! 33 

 34 

Juul: Jij hebt me al zien sukkelen? 35 

 36 

Vera: Ja. 37 

 38 

Juul:  En? 39 

 40 

Maurice: Ze doet altijd of ze je niet z… 41 

 42 

Vera: Maurice, is het nu gedaan! 43 
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Maurice: En ik moet ook altijd doen alsof ik jou … 1 

 2 

Vera: Nog één keer en je kunt in de auto wachten! Horendol 3 

word ik van die vent.  (bazig) Dus we zijn akkoord. We 4 

zullen elke dag eens binnenspringen om te vragen wat 5 

je nodig hebt. 6 

 7 

Juul: Als jullie dat persé willen. 8 

 9 

Vera: Absoluut, daar zijn vrienden voor. 10 

 11 

Maurice:  (zingt op melodie van kabouter Plop) Daar zijn 12 

vrienden voor, daar zijn vrienden voor… 13 

 (muziek neemt over, licht fade out.)  14 

 15 

Einde scène 16 

 17 

 18 

 19 

Scène 5  20 

 21 

Thuis bij Juul.  22 

 23 

Stef/Juul    24 

 25 

Licht fade in, muziek fade out. 26 

 27 

(Stef zit in zetel. Juul komt uit de keuken met 2 uitgeschonken 28 

Kriekjes in de hand. Hij zet zich er bij.) 29 

 30 

Juul: Allé, vertel het eens. 31 

 32 

Stef: Ik zal maar niet rond de pot draaien zeker?  33 

 34 

Juul: Dat is altijd het beste. 35 

 36 

Stef: Het zit zo: momenteel zit ik in Leuven in mijn 37 

voorlaatste jaar. 38 

 39 

Juul: Voorlaatste jaar? 40 

 41 

Stef: Bouwkunde, bouwkundig ingenieur. 42 

 43 
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Juul: Amai, dat is geen kattenpis. 1 

 2 

Stef: Valt nogal mee. Hard leren hé, maar dat weet je als je 3 

eraan begint. 4 

 5 

Juul: Schoon beroep. 6 

 7 

Stef: Als ik het haal. 8 

 9 

Juul: Dat zal wel zeker. 10 

 11 

Stef: Er zijn financiële problemen. 12 

 13 

Juul: Oei! 14 

 15 

Stef: Zoals het er nu voor staat, zal ik mijn laatste jaar niet 16 

kunnen starten. De centjes zijn op. 17 

 18 

Juul: Geen geld meer? 19 

 20 

Stef: Nee, we kunnen het geld voor mijn studies niet meer 21 

ophoesten. Voor studies is er geen geld meer. Mijn 22 

moeder is heel ziek en de behandeling kost handen vol 23 

geld en dat krijgt natuurlijk voorrang op alles. 24 

 25 

Juul: Dat versta ik. 26 

 27 

Stef: Ons mama had gehoord dat jij Euro Millions hebt 28 

gewonnen en ze gaf me de raad om eens langs te gaan 29 

en te vragen of jij mij geen lening zou kunnen geven. 30 

Door haar medische toestand kan ons mama geen 31 

lening meer krijgen. We vragen je niet om geld te 32 

geven, maar gewoon een lening. Alles wordt 33 

terugbetaald. We zetten alles op papier. Als ik eenmaal 34 

mijn diploma heb en ik kan gaan werken dan staat 35 

binnen de kortste keren alles terug op jouw rekening.  36 

 37 

Juul: Toch straf hoe snel heel het dorp op de hoogte is. 38 

 39 

Stef: Ja, in een dorp kan je moeilijk geheimen bewaren hé. 40 

Wij wonen aan de andere kant. 41 

 42 

Juul: Waar heeft uw moeder het gehoord? 43 
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Stef: Bij de bakker, geloof ik. Of was het nu bij de 1 

beenhouwer…? 2 

 3 

Juul: Juist. Ik weet nu al dat ik geen eenzame dood zal 4 

sterven. 5 

 6 

Stef: Wat zei je? 7 

 8 

Juul: Niks, ’t was tegen mijn eigen. 9 

 10 

Stef: Zijn er misschien nog mensen die uw hulp nodig 11 

hebben? 12 

 13 

Juul: Hulp? Nee, dat denk ik niet. 14 

 15 

Stef: Ik euh… ik wil jou ook iets in de plaats geven. Ik dacht 16 

zo bij mezelf, misschien kan ik jouw huis eens een 17 

flinke opknapbeurt geven. Ik heb gezien dat 18 

bijvoorbeeld de omheining van de tuin een likje verf kan 19 

gebruiken, misschien hier en daar een reparatie. Als ik 20 

dat zou mogen doen, dan voel ik mij zeker geen 21 

profiteur.  22 

 23 

Juul: Ik zal zien wat ik kan doen, ik moet het allemaal eerst 24 

bekijken. 25 

 26 

Stef: Dat snap ik. Dan ga ik maar. 27 

 28 

Juul: Stef, wacht eens? Het was toch Stef hé? 29 

 30 

Stef: Ja, Stef. 31 

 32 

Juul: Wanneer kan je beginnen? 33 

 34 

Stef: Waarmee? 35 

 36 

Juul: Met de schilderwerken natuurlijk. 37 

 38 

Stef: Morgen al, als het je past. We hebben thuis nog wel wat 39 

groene verf staan. (wil afgaan) 40 

 41 

Juul: Uw moeder? 42 

 43 
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Stef: Is alleen. 1 

 2 

Juul: En? 3 

 4 

Stef: Voorlopig is ze stabiel, maar we weten waar we voor 5 

staan. 6 

 7 

Juul: Dat is erg, heel erg, ook voor jou.  8 

 9 

Stef: We slaan ons er wel door. 10 

 11 

Juul: Morgen dan. 12 

 13 

Stef: Morgen. 14 

 15 

 16 

Muziek fade in, licht fade out. 17 

 18 

Einde scène 19 

 20 

 21 

 22 

 SCENE 6 23 

 24 

Thuis bij Juul 25 

 26 

Ortence/ Albert /Juul.   27 

 28 

(Juul zit aan tafel, leest de krant) 29 

 30 

Muziek fade out. Algemene belichting fade in 31 

 32 

 33 

Ortence: (komt uit keuken gestormd en naar tuindeur, ze 34 

roept boos.) Albert…! Albert waar blijft mijn ajuin. 35 

 36 

Albert (Off) Komt eraan!  37 

 38 

Ortence: Spoed je een beetje, straks is het vlees al klaar en zit er 39 

nog geen ajuin tussen de peekes… en breng nog wat 40 

peterselie mee.  41 

 42 
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Albert: (komt even later binnengelopen met uien en 1 

peterselie) Hier schattebout, ik was het vergeten. 2 

 3 

Ortence: Vergeten, vergeten! Vandaag of morgen vergeet jij jouw 4 

kop nog eens. 5 

 6 

Albert: Jij weet niet wat ik allemaal aan ’t doen ben zeker. Die 7 

groentetuin, dat is precies een wildernis. Ik heb er al 8 

een kruiwagen onkruid uit gehaald. 9 

 10 

Ortence: Kom geef die ajuin maar al hier zodat ik voort kan doen. 11 

Heb jij ook bijna gedaan. 12 

 13 

Albert: Ik moet de kiekens nog eten geven. (af) 14 

 15 

Ortence: Spoed je een beetje(stilte) A propos Juul, hoeveel 16 

kiekens zitten er in jouw tuin. 17 

 18 

Juul: Wablieft? 19 

 20 

Ortence:  Hoeveel kiekens lopen er rond in jouw tuin? 21 

 22 

Juul: Ik weet dat niet juist,  ’t zijn er wel wat.  Ik heb er geen 23 

gedacht van.  24 

 25 

Ortence: Oh. (Er wordt gebeld, Juul wil rechtstaan) Blijf maar 26 

zitten Julleke, ik zal wel gaan. (opent de deur) 27 

 28 

Dokter: (op) Dag madam Van De Vijver. 29 

 30 

Ortence: Dag dokter. 31 

 32 

Dokter: Dat ruikt hier lekker. 33 

 34 

Ortence: Ja ik ben aan ’t koken…, voor Juul. 35 

 36 

Dokter: Wat een luxe, hé Juul. 37 

 38 

Juul: Zeker weten, maar het probleem is dat ik maar kan eten 39 

als een musje. 40 

 41 

Ortence: Maar dat is niet erg, het overschot nemen we wel mee 42 

naar huis. (stilte) ’t Is toch waar hé dokter, er zijn 43 
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zoveel arme kindjes in de wereld die sterven van de 1 

honger. Het zou toch zonde zijn als we al dat lekker 2 

eten zouden weggooien, toch? 3 

 4 

Juul: Dat vind ik ook. Dan kan je beter alle dagen die 5 

overschot zelf opeten.  6 

 7 

Dokter: Wat ruik ik nu? 8 

 9 

Ortence: Oeijejoeijejoei! Er brandt iets aan. (loopt af keuken, 10 

laat deur open) 11 

 12 

Juul: (Doet teken naar de dokter dat de deur bleef 13 

openstaan) 14 

 15 

Dokter: (terwijl hij naar keukendeur stapt en die sluit) En 16 

Juul, hoe gaat het? 17 

 18 

Juul: ‘t Is wat minder de laatste tijd. 19 

 20 

Dokter: (basis onderzoek bloeddruk meten enz.) Meer pijn? 21 

 22 

Juul: Ja, veel meer. 23 

 24 

Dokter: Ik heb het aan de bloedwaarden gezien. We moeten de 25 

medicatie weer een beetje opdrijven. Ik wil proberen om 26 

over te schakelen naar een ander product. Ik heb het 27 

een tijdje geleden ook uitgeprobeerd bij een andere 28 

patiënt, ook hier in het dorp, en hij is er zeer lang goed 29 

mee geweest. 30 

 31 

Juul: Dan doen we dat maar. Er zal niets anders opzitten 32 

zeker? 33 

 34 

Dokter: Ik vrees het en dan maar hopen dat het bij jou ook goed 35 

aanslaat.  36 

 37 

Juul: Ja, ik hoop het ook. 38 

 39 

Dokter: (schrijft recept en Juul betaalt) De 40 

gebruiksaanwijzing staat in de bijsluiter. Gewoon één 41 
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 ’s morgens en eentje ’s avonds. Best dat je iets eet voor 1 

de inname. Yoghurt of zo. De apotheker zal het nog 2 

eens allemaal op het doosje schrijven. 3 

 4 

Juul:  Dat is goed dokter.  5 

 6 

Dokter: Oh, zal ik straks zelf even langs de apotheker rijden, 7 

dan gooi ik de pillen vanavond snel even binnen. Dan 8 

kan je morgenvroeg al starten. 9 

 10 

Juul: Niet nodig dokter. Ik heb volk genoeg om even naar de 11 

apotheker te gaan. Als ik het vraag, staan er al tien man 12 

te springen. 13 

 14 

Dokter: Fijn om horen. En Juul, je weet me wonen als er iets is 15 

hé. Dag en nacht hé. 16 

 17 

Juul: Merci dokter.  18 

 19 

Dokter: Graag gedaan. (af) 20 

 21 

Albert: (op) Ik zag dat de dokter er was, daarom heb ik even 22 

buiten gewacht. ’ t Is toch niet te erg?  23 

 24 

Juul: Erg? Niks aan de hand, routine onderzoek. 25 

 26 

Albert: Ja, de laatste tijd worden de mensen toch veel ouder 27 

dan vroeger hé. Waarschijnlijk omdat ze zoveel 28 

controles ondergaan. 29 

 30 

Juul: Dat zal ’t zijn. 31 

 32 

Albert: A propos, zit Ortence nog altijd in de keuken. Is het 33 

eten nog niet klaar? (opent de keukendeur) Ortence! 34 

Is ’t eten klaar? Mijn beer begint te grommen! 35 

 36 

Ortence:  (off) Ja, ik ben juist klaar. Juul, moet jij soep hebben? 37 

 38 

Juul: Nee Ortence, je weet dat ik geen soep verdraag. Mijn 39 

maag kan er niet tegen. 40 

 41 
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Ortence: (op met bord met maaltijdje en bestek) Hier Juul, 1 

hetgeen wat aangebakken was heb ik er af gesneden 2 

en weggegooid. 3 

 4 

Albert: Weggegooid? En is er dan nog genoeg voor ons. 5 

 6 

Ortence:  Natuurlijk Albert, heb maar geen schrik. Ik maak toch 7 

altijd veel te veel. (gaat af keuken en roept) Albert, 8 

kom mij eens helpen. (Ze komen terug op en dragen 9 

ieder een grote pot.) Houd die pot recht of je morst 10 

nog met de soep. Dag Julleke, tot morgen en smakelijk 11 

eten. 12 

 13 

Juul: (Kijkt naar zijn bord, zucht en schuift het bord een 14 

beetje weg. Voelt aan zijn maag. Hij heeft duidelijk 15 

pijn.) 16 

 17 

Muziek fade in licht fade out. 18 

 19 

Einde scène 20 

 21 

 22 

 23 

Scène 7 24 

 25 

Juul/ Ortence/ Germaine 26 

 27 

Licht fade in. Muziek fade out. 28 

 29 

(Juul leest zijn krant, Germaine komt binnen langs tuindeur.) 30 

 31 

Germaine: Hey Juul, ik kom maar langs achter binnen. Ik dacht 32 

misschien slaapt hij en wordt hij wakker. Ik heb mijn 33 

wapens bij! Mijn eigen stofzuiger, want die van jou 34 

werkt niet meer. Ik zal het hier vandaag eens een flinke 35 

beurt geven. Jouw huisje zal blinken gelijk een 36 

spiegeltje. Ik zal het ander kuisgerief ook maar al 37 

klaarnemen. 38 

 Gaat even af en brengt emmer, vodden aftrekker, 39 

zeep en spuitbus boenwas mee. Ze neemt een 40 

schort uit haar tas en bindt hem om.) 41 

 Voilà, ik kan er aan beginnen.  42 
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 Juul, je ziet er moe uit, zou jij niet naar uw bedje gaan? 1 

Wat gaan rusten? Als je straks wakker wordt, is het hier 2 

helemaal Spic & Span. Juul?... Juul? 3 

 4 

Juul: Leest verder. Heeft duidelijk niets meegekregen.) 5 

Ja? 6 

 7 

Germaine: Awel wat ga je doen? 8 

 9 

Juul: Ik ben de gazet aan ’t lezen. 10 

 11 

Germaine: Dat zie ik ook wel. Maar wat ga je nu doen. 12 

 13 

Juul: Verder lezen zeker. 14 

 15 

Germaine: Ga je dan niet naar je bed? 16 

 17 

Juul: Naar mijn bed? 18 

 19 

Germaine: Een middagdutje, een schoonheidsslaapje? 20 

 21 

Juul: Schoonheidsslaapje? Ik ben schoon van mijn eigen. 22 

 23 

Germaine: Dat is waar. Maar ik ga veel lawaai maken. Mijn 24 

stofzuiger maakt veel lawaai. 25 

 Ik denk toch dat het beter is dat je even gaat rusten. 26 

 27 

Juul: Jij wilt mij precies kwijt. 28 

 29 

Germaine: Maar nee Julleke, een oude mens moet ’s middags zijn 30 

middagdutje doen, vraag dat maar eens aan dokter 31 

Brouwers die zal me wel gelijk geven. 32 

 33 

Juul: ’t Is al goed, want met jouw getater kan ik mij toch niet 34 

concentreren. (legt krant op salontafel en af naar 35 

slaapkamer). 36 

 37 

Germaine: (steekt stekker van stofzuiger in het stopcontact, 38 

zet hem aan, legt de stang op de grond, zet zich in 39 

de zetel en begint de krant te lezen. Na een poosje) 40 

Eens kijken of hij nog koffie in de thermos heeft staan. 41 

(gaat naar de keuken en komt terug binnen met een 42 

mok koffie en een speculaasje. Ze zet zich terug op 43 
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de bank en leest verder. De stofzuiger staat nog 1 

aan.) 2 

 3 

Ortence: (op,  langs tuindeur, ze ziet Germaine slurpen aan 4 

koffie terwijl ze de krant leest en zet de stofzuiger 5 

prompt af) 6 

 7 

Germaine: (schrikt) Wat doe jij nu, zottin! 8 

 9 

Ortence: Zottin? 10 

 11 

Germaine: Je ziet toch dat ik aan ’t stofzuigen ben! 12 

 13 

Ortence: Ik zie alleen, dat jij de gazet leest, koffie drinkt en dat de 14 

stofzuiger onbemand op volle toeren staat te draaien. 15 

 16 

Germaine: Ja zeg, ik mag toch even uitblazen hé. Zo ’n kot kuisen 17 

is niet niks. Ik mag toch ook wel eens een 18 

koffiepauzetje pakken zeker. Ik ben hier al een paar 19 

uurtjes bezig hoor. 20 

 21 

Ortence: Is er nog koffie? 22 

 23 

Germaine: Ja, in de keuken in de thermos. 24 

 25 

Ortence: Dan pak ik er ook eentje. (haalt koffie in de keuken en 26 

off) Waar kan ik een koekje vinden? 27 

 28 

Germaine: Er zijn nog speculaasjes in dat groen doosje naast de 29 

koffiemachine. 30 

 31 

Ortence: (op) Van zo’ n koffietje kikker je helemaal op.(stilte) 32 

 A propos, weet jij nu al of Juul nog familie heeft? 33 

 34 

Germaine: Nee, waarom vraag je dat. 35 

 36 

Ortence: Ik bedoel “erfgenamen”. 37 

 38 

Germaine: Niet dat ik weet. Maar waarom wil jij dat weten? 39 

 40 

Ortence: Hang nu niet het heilig Djeezeke uit hé. Wij komen hier 41 

allebei voor hetzelfde. 42 

 43 
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Germaine: Ik weet niet wat je bedoelt. 1 

 2 

Ortence: Nee? 3 

 4 

Germaine: Nee. 5 

 6 

Ortence: Waar is Juul ergens? 7 

 8 

Germaine: Die slaapt als een roosje. 9 

 10 

Ortence: Dat is goed, dan kunnen we het er eindelijk eens over 11 

hebben. 12 

 13 

Germaine: Over…? 14 

 15 

Ortence: Genoeg komedie gespeeld Germaine. We moeten niet 16 

hypocriet zijn. Juul heeft een flinke slodder geld 17 

gewonnen en we willen allemaal een deel van de koek. 18 

Waar of niet waar? 19 

 20 

Germaine: ’t Zou me eerlijk gezegd ook wel van pas komen. 21 

 22 

Ortence: Weet jij hoeveel hij gewonnen heeft? 23 

 24 

Germaine: Niet precies, maar het is veel…, heel veel. 25 

 26 

Ortence: Oké. Nu is het heel belangrijk dat we weten of er familie 27 

is die in aanmerking komt voor, euh… ook een deel van 28 

de koek. 29 

 30 

Germaine: Waar jij aan denkt. 31 

 32 

Ortence: Gelukkig dat ik er aan denk. Vera vond het ook clever 33 

van mij dat ik zo ’n brein ben. Dus nog eens mijn vraag: 34 

“Heeft Juul familie?” 35 

 36 

Germaine: Dat weet ik niet, maar euh, ik kan hem wel eens 37 

uitvragen. 38 

 39 

Ortence: Doe dat, en wacht er niet te lang mee. Juul is al oud, 40 

het kan er elke dag mee gedaan zijn. 41 

 42 
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Germaine: Dat is niet waar. Dokter Brouwers komt hier heel veel 1 

over de vloer om controles te doen. Juul is zo gezond 2 

als een visje, hij heeft het me zelf verteld. 3 

  4 

Ortence: Wacht er maar niet te lang mee. Ik ben er dan maar 5 

eens mee weg. (drinkt gauw koffie uit en wil buiten 6 

gaan.) 7 

 8 

Germaine: Ortence, wacht eens. 9 

 10 

Ortence: Wat? 11 

 12 

Germaine: Heb jij die foto al zien staan, daar op de kast? 13 

 14 

Ortence: Welke foto? 15 

 16 

Germaine: Daar op de kast. 17 

 18 

Ortence: (naar kast en neemt foto in handen) Wie is dat? 19 

 20 

Germaine: Ik weet het niet. 21 

 22 

Ortence: Dat is nog een jong ding hé. 23 

 24 

Germaine: Wie denk jij dat het is? 25 

 26 

Ortence: Ik durf niet denken. 27 

 28 

Germaine: Waarom niet? 29 

 30 

Ortence: Als het is wie ik denk… 31 

 32 

Germaine: Wie is dat dan volgens jou? 33 

 34 

Ortence: Ik denk dat de Juul een geniepige oude snoeper is. 35 

 36 

Germaine: Denk jij dat hij… 37 

 38 

Ortence: …een pedofiel is, ja! 39 

 40 

Germaine: Oei, dat had ik van Juul nooit gedacht. 41 

 42 

Ortence: Je bent ook zo naïef hé. 43 
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Germaine: Daar word ik nu stil van. 1 

 2 

Ortence: Je moet hem dringend uithoren. En vlug. (stilte en wil 3 

afgaan) Probeer jij te weten te komen wie dat ding daar 4 

is. Ik ben weg. 5 

 En als je iets weet, direct naar mij komen hé, of bellen, 6 

dat is ook goed. 7 

 8 

Germaine: Ja, doe ik. 9 

 10 

Ortence: Dat is goed. (af) 11 

 12 

Germaine: Oei, dat ziet er niet goed uit. Nog eventjes voortwerken 13 

en dan maar hopen dat Juul terug opstaat om zijn 14 

gazetje verder te lezen. Ik zal de stofzuiger nog eens 15 

opzetten op volle toeren, dan wordt hij misschien 16 

wakker. (zet stofzuiger op en laat de stang weer op 17 

de grond liggen). Waar is de boenwas? (zoekt even, 18 

neemt de boenwas spuitbus, spuit op haar vod, 19 

stapt de kamer rond en spuit vervolgens naar alle 20 

kanten in de lucht. Ze hoort Juul afkomen) Daar is 21 

hij. (zet spuitbus neer en gaat naar stofzuiger en 22 

stofzuigt.) 23 

 24 

Juul: (op) Amai, dat stinkt hier. 25 

 26 

Germaine: (zet stofzuiger af) Wat zei je? 27 

 28 

Juul: Dat het hier stinkt. 29 

 30 

Germaine: Boenwas hé Juul. Boenwas stinkt toch niet. Jouw 31 

meubeltjes hadden eens een flinke beurt nodig. 32 

 33 

Juul: Als jij het zegt. 34 

 35 

Germaine: (voelt aan haar rug) Nu ga ik stoppen, want ik ben 36 

keikapot. Ik voel mijn rug niet meer. 37 

 38 

Juul: Pak een tasje koffie. 39 

 40 

Germaine: (Neemt vlug de tassen, houdt ze uit het zicht van 41 

Juul.?) Dat is een goed gedacht, want van werken krijg 42 

je dorst. Jij ook een? 43 
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Juul: Nee, mijn maag. Breng maar een glaasje water mee. 1 

 2 

Germaine: (naar keuken en komt terug met een mok koffie en 3 

een glas water) Hier een fris glaasje water van de 4 

kraan. (stilte) Eventjes zitten, dat doet een mens 5 

deugd. En…?, goed geslapen? 6 

 7 

Juul: Ik heb gerust, die stofzuiger maakt nogal veel lawaai. 8 

 9 

Germaine: Juul? 10 

 11 

Juul: Ja? 12 

 13 

Germaine: Mag ik eens iets vragen? 14 

 15 

Juul: Doe maar. 16 

 17 

Germaine: Heb jij eigenlijk familie? 18 

 19 

Juul: Nee, ik heb geen familie meer. 20 

 21 

Germaine: Oh, dat is geweld… euh, ik…, ik bedoel dat is spijtig. 22 

Heel spijtig zelfs. 23 

 24 

Juul: Ouders dood, geen broers of zussen, heel mijn leven 25 

lang vrijgezel, dan is het liedje rap uitgezongen. 26 

 27 

Germaine: Dat is erg, zo helemaal alleen op de wereld. 28 

 29 

Juul:  Maar ik heb de laatste tijd ook veel vrienden. 30 

 31 

Germaine: Dat is waar, maar je zei: “geen familie”, maar uw buren 32 

zijn toch ook een beetje familie hé. Wij zien je allemaal 33 

heel graag. Allé, ik toch. 34 

 35 

Juul: Dat is goed om horen.  36 

 37 

Germaine: (stilte) Maar mag ik nog eens iets vragen? 38 

 39 

Juul: Doe maar. 40 

 41 



33 
 

Germaine: Toen ik daarjuist uw kast was aan  ’t afstoffen, zag ik 1 

daar een foto staan van een heel schoon meisje? Wie 2 

is dat eigenlijk? 3 

 4 

Juul: Dat, dat is een heel lief meisje die ik heel graag zie. 5 

 6 

Germaine: Ken ik haar? 7 

 8 

Juul: Nee, je kent haar niet. Ze is…. 9 

 10 

Stef: (op via tuindeur) Stoor ik? 11 

 12 

Juul: Maar nee jongen, jij stoort nooit. 13 

 14 

Stef: Kan je eens even komen zien of het poortje van het hek 15 

zo in orde is en of je het nu makkelijker kunt 16 

openkrijgen.  17 

 18 

Juul: Ja, ik kom mee. Ga maar naar huis Germaine, ’ t Is 19 

goed geweest voor vandaag. (af via tuindeur samen 20 

met Stef) 21 

 22 

Germaine: (Wanneer ze buiten zijn en terwijl ze en het 23 

poetsgerief opruimt.) Nondedju! Nu weet ik het nog 24 

niet. (neemt stofzuiger mee) 25 

 26 

Licht fade out, muziek fade in. 27 

 28 

Einde scène  29 

 30 

 31 

 32 

SCENE 8       33 

 34 

Juul/ Stef 35 

 36 

Stef en Juul zitten op de scène. 37 

 38 

Muziek fade out, Licht fade in. 39 

 40 

 41 

Juul: Dus het gaat beter met uw moeder? 42 

 43 



34 
 

Stef: Ja, maar nog even afwachten. Ze is nog maar net uit de 1 

kliniek en het is te hopen dat de stamcel implantaten 2 

hun werk doen. Het is een nieuwe methode en ze 3 

kunnen nog niet goed voorspellen wat het resultaat zal 4 

zijn. De proeven op dieren waren in elk geval een groot 5 

succes. 6 

 7 

Juul: Ik zal een kaarsje branden, zodat het goed mag 8 

aflopen, want een moeder, daar heb je er maar één 9 

van. 10 

 11 

Stef: Dat weet ik Juul, ze is er altijd voor mij, aan haar heb ik 12 

veel te danken, ik zou haar niet kunnen missen. 13 

 14 

Juul: Je mag van geluk spreken dat je geen vijftig jaar 15 

vroeger leefde, want de wetenschap is in een 16 

stroomversnelling vooruit gegaan. De dokters kunnen 17 

tegenwoordig wonderen verrichten. 18 

 19 

Stef: Vooral op dit vlak. (stilte) 20 

 21 

Juul: En Stef, vertel eens, heb jij al een lief? 22 

 23 

Stef: Niet echt. 24 

 25 

Juul: Niet echt…, wat is dat nu voor flauwe kul. 26 

 27 

Stef: Het zit zo, ik ken een heel lief meisje. We zijn al een 28 

hele tijd goed bevriend. Ik heb gevoelens voor haar, 29 

maar ik weet niet wanneer het…, het juiste moment is 30 

om het haar te vertellen. 31 

 32 

Juul: Zo rap mogelijk als je het mij vraagt. Er zijn misschien 33 

meer kapers op de kust. 34 

 35 

Stef: Meer kapers op de kust? 36 

 37 

Juul:  Andere jongens die een oogje op haar laten vallen. 38 

 39 

Stef: Ik mag er niet aan denken. 40 

 41 

Juul: Reden te meer om het niet te lang uit te stellen. Als je 42 

haar echt graag ziet dan moet je er voor gaan. 43 
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Stef: Ik weet niet of ze ook iets voor mij voelt. 1 

 2 

Juul: Het haar vragen…, gewoon vragen. 3 

 4 

Stef: Maar stel dat ze me niet ziet zitten. Ik ben bang dat het 5 

een weerbots zal hebben op onze vriendschap. 6 

 7 

Juul: Ik denk dat jij teveel nadenkt. Denken…, laat dat maar 8 

over aan de paarden. Je moet het gewoon doen. 9 

 10 

Stef: Ik weet het niet Juul, ik denk niet dat jij me veel raad 11 

kunt geven wat dat betreft. 12 

 13 

Juul: Waarom niet? 14 

 15 

Stef: Je bent, neem me niet kwalijk, maar jij bent altijd 16 

vrijgezel gebleven.  17 

 18 

Juul: Dat is waar, maar het was mijn eigen keuze. 19 

 20 

Stef: Nooit verliefd geweest? 21 

 22 

Juul: Smoorverliefd geweest. 23 

 24 

Stef: En? 25 

 26 

Juul: (gaat naar de foto van Marieke die op de kast staat 27 

en toont hem aan Stef) Dat was en is nog altijd mijn 28 

grote liefde. Mijn Marieke.  29 

 30 

Stef: Marieke? 31 

 32 

Juul: Ze is dood. 33 

 34 

Stef: Dood? 35 

 36 

Juul: In de hemel. Daar wacht ze op mij. 37 

 38 

Stef: Ik wist niet… 39 

 40 

Juul: Marieke was mijn vriendinnetje al vanaf we samen in de 41 

klas zaten bij zuster Mathilde. Wij mochten altijd samen 42 

op de bank zitten. En in die tijd was dat al heel wat. Een 43 
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jongen en een meisje samen op één schoolbank. Ik 1 

denk dat zuster Mathilde een helderziende was. We 2 

zaten toen in het tweede leerjaar van de lagere school. 3 

We speelden veel met elkaar, groeiden samen op, later 4 

hielpen we elkaar met ons huiswerk en al gauw wisten 5 

we dat we onafscheidelijk waren. Marieke werd mijn 6 

liefje. Iedereen dacht, dat blijft niet duren, omdat we 7 

nog zo bitter jong waren, maar niets was minder waar. 8 

We gingen veel dansen en samen naar de cinema. Ik 9 

ging ook dikwijls werken op het erf van haar vader. In 10 

de eerste plaats om dicht bij Marieke te zijn, maar ook 11 

om een beetje in de gunst van haar vader te komen. De 12 

vaders hadden het toen nog voor het zeggen. Maar 13 

Marieke haar vader was een toffe kerel. We kwamen 14 

goed overeen. Toen Marieke zeventien jaar was, heb ik 15 

haar gevraagd of ze met mij zou willen trouwen.  16 

 17 

Stef: Was je toen niet zenuwachtig?  18 

 19 

Juul: Natuurlijk was ik zenuwachtig.  20 

 21 

Stef: En? 22 

 23 

Juul: Marieke twijfelde geen moment. Ze heeft geantwoord 24 

met een hemelse kus en haar ja woord klonk als zoete 25 

muziek. Ik werd een beetje duizelig. 26 

 27 

Stef: Mooi. 28 

 29 

Juul: Van haar vader moesten we eerst werk zoeken en dan 30 

zou hij er eens over nadenken. Op een hik en een knip 31 

hadden we allebei werk. Marieke ging werken in een 32 

bakkerij en ik ging werken als tuinier. Er werd al vlug 33 

een datum geprikt. We zouden trouwen op 12 mei. We 34 

maakten plannen en droomden van een geweldig leven 35 

samen. Marieke zou hier komen wonen. Op een avond, 36 

kwamen we van de kermis en we reden met onze fiets 37 

naar huis. We hadden veel gedanst en smoutebollen 38 

gegeten. We waren zo gelukkig en Marieke straalde. 39 

(Stilte) En toen…, toen gebeurde het.  Opeens werden 40 

we opgeschept door een zatte camioneur. Marieke was 41 

op slag dood. 42 

 43 
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Stef: Oh… 1 

 2 

Juul: Ik hoorde dat pas, toen ikzelf terug bij bewustzijn kwam 3 

in de kliniek. Marieke was naar de hemel gegaan, en ik 4 

heb toen de hel gezien. Zonder mijn Marieke kon ik niet 5 

verder. 6 

 7 

Stef: Dat kan ik geloven. 8 

 9 

Juul: Maar het was geen kwestie van niet kunnen. Ik moest 10 

verder, ik moest er door. De dokters dachten eerst dat 11 

ze mijn been moesten amputeren, maar uiteindelijk 12 

hebben ze mijn been kunnen redden. Maar je ziet het, 13 

ik ben een mankepoot, zoals Ortence mij noemt. 14 

 15 

Stef: Wie is Ortence 16 

 17 

Juul: Een buurvrouw, de vrouw van Maurice. Ze gaat voor mij 18 

door het vuur…, vanaf ze te horen kreeg, dat ik de Euro 19 

Millions Winnaar ben. (stilte) 20 

 21 

Stef: En je bent nooit meer… 22 

 23 

Juul: …verliefd geworden? Nee, nooit meer. We hadden 24 

elkaar trouw beloofd en ik heb me aan mijn belofte 25 

gehouden. 26 

 27 

Stef: Een droevig verhaal, ook heel ontroerend. 28 

 29 

Juul: Nog een beetje Stef en ik zie mijn Marieke terug. 30 

 31 

Stef: Dat mag je niet zeggen Juul. Jij wordt misschien wel 32 

honderd. 33 

 34 

Juul: Hoe dan ook, jouw leven gaat verder, en een goede 35 

raad, je moet niet wachten om het dat meisje… hoe 36 

heet ze? 37 

 38 

Stef: Marleen. 39 

 40 

Juul:  … om het Marleen te vragen. Je bent een fantastisch 41 

kerel. Ze zal dat toch ook al gemerkt hebben. Elke dag 42 

is er een en daar moet je van genieten. 43 
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Stef: Je hebt gelijk. Ik pak mijn moed bijeen. Ik spring op mijn 1 

fiets en ik rijd naar huis. Marleen werkt bij het “Wit - 2 

gele kruis”, verpleegkundige en ze komt elke dag even 3 

langs, kijken hoe het met mijn moeder gaat. Zo heb ik 4 

haar leren kennen. Ik vraag het haar…, deze avond 5 

nog. Nadat ze mama haar medicijnen heeft toegediend. 6 

 7 

Juul: Dat is gesproken.  8 

 9 

Stef: Merci Juul. Merci voor het duwtje in de rug. Ik ben er 10 

mee weg. 11 

 12 

Juul: Voorzichtig zijn hé. 13 

 14 

Stef: Wat bedoel je? 15 

 16 

Juul: Op je fiets. 17 

 18 

Stef: Ja ja Juul. (af) 19 

 20 

Juul: (Stapt naar de kast en ontsteekt een kaarsje en 21 

zachtjes) Marieke mij engeltje, kan, jij eens iets fixen 22 

voor deze gast?  23 

 24 

Licht fade out, muziek fade in. 25 

 26 

Einde scène 27 

 28 

 29 

 30 

SCENE 9     31 

 32 

Juul / Ortence/ Albert/ Germaine. 33 

 34 

Licht fade in, muziek fade out; 35 

 36 

 (Germaine is op. Ze heeft de foto van Marieke in 37 

haar hand, Vera en Albert komen op via tuindeur.) 38 

 39 

Ortence: Hallo! 40 

 41 

Germaine: (Schrikt en laat de foto vallen, de kader is stuk) 42 

Oeijejoei, die is kapot. 43 
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Ortence: Wat ga je nu doen? 1 

 2 

Germaine: Ik weet niet, maar moest jij me dan zo hard laten 3 

verschieten? 4 

 5 

Ortence: Ik deed je helemaal niet verschieten. Misschien een 6 

slecht geweten? 7 

 8 

Germaine: Niet slechter dan dat van jou. 9 

 10 

Ortence: Zet die foto gewoon terug en doe of je neus bloedt. 11 

 12 

Germaine: Ik denk ook dat, dat het beste is. (legt kader terug op 13 

zijn plaats). 14 

 15 

Ortence: (tegen Albert, duidend op Germaine) Albert, ken jij 16 

deze madam? 17 

 18 

Albert: Misschien ooit al wel eens gezien. In de supermarkt, 19 

kan dat?  20 

 21 

Germaine: Niet dat ik het me herinner.  22 

 23 

Ortence:  Albert, dat is Germaine. Ik heb het er al wel eens over 24 

gehad hé. 25 

 26 

Albert: Oh, is dat die Germaine? Jij houdt de boel hier proper, 27 

toch? 28 

 29 

Ortence: (tegen Germaine) Voilà, dan ken je ineens mijn halve 30 

trouwboek. 31 

 32 

Germaine: Halookes. 33 

 34 

Albert: Halo. 35 

 36 

Ortence: Albert ga jij maar snel nog wat in de tuin werken. Ik zal 37 

eens zien wat ik in de keuken kan vinden. 38 

 39 

Albert:  Dat is een goed idee. (af tuindeur) 40 

 41 

Ortence: Awel, weet jij al iets over dat schepsel. 42 

 43 
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Germaine: Nee nog niets, alleen dat haar foto kapot is. 1 

 2 

Ortence: Blijven vissen hé! (af keukendeur) 3 

 4 

Germaine: Ik heb behoefte aan een bakje troost. (even af keuken) 5 

 6 

Albert: (op via tuindeur, hij houdt  4 eitjes in zijn hand en 7 

zachtjes)  Snoesje… (kijkt rond en Germaine op via 8 

keukendeur) 9 

 10 

Germaine: Albert! Ga weg, het is te gevaarlijk. Je moet terug naar 11 

de tuin.  12 

 13 

Albert: Eventjes maar. Ik ben zo blij dat ik jou zie. 14 

 15 

Germaine: Ja, dat kan wel, maar we moeten oppassen, als 16 

Ortence er achter komt dat wij…, 17 

 18 

Albert: (neemt haar heel verleidelijk vast) Ja, dat wij wat? 19 

 20 

Germaine: Nu niet, Ik kom vanavond langs als Ortence naar de 21 

yogales gaat. 22 

 23 

Albert:  Oké, ik zet een cavatje klaar. (geeft een vluchtig 24 

kusje)  25 

 26 

Germaine: Hou dat voor strakjes. Weg wezen, Baby. 27 

 28 

Albert: Kijk eens wat ik voor jou heb meegebracht. 29 

 30 

Germaine: Eitjes? 31 

 32 

Albert: Verse eitjes voor jou. Ze zijn nog warm. Hier pak aan. 33 

(wil de eitjes geven maar Ortence komt op) 34 

 35 

Ortence: Albert? De tuin is niet hier hé. 36 

 37 

Germaine: Hij euh… hij bracht eitjes voor… 38 

 39 

Albert: (tegen Ortence) … jou, ik dacht dat je ze wel kon 40 

gebruiken in de keuken. 41 

 42 
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Ortence: Neem ze strakjes maar mee naar huis. En breng nog 1 

een bosje tuinkruiden mee, dan kan ik er voor mij deze 2 

avond een heerlijk omeletje van bakken, voor ik naar de 3 

yogales ga. Daar heb ik nu goesting in…, (fluisterend) 4 

en een kip voor in onze diepvries, wring die de nek 5 

maar om en breng ze vanavond ook maar mee naar 6 

huis.  7 

 8 

Albert: Ja schattebout, komt in orde. (wil afgaan en Juul op) 9 

 10 

Juul: (bemerkt de eitjes) kijk eens aan…, eitjes. 11 

 12 

Albert: Voor jou. 13 

 14 

Ortence: Ja, voor jou. 15 

 16 

Germaine: Voor jou. Ze zijn nog warm. 17 

 18 

Juul: Eitjes van mijn eigen kippen? 19 

 20 

Albert: Ja, net gelegd. 21 

 22 

Juul: En ik dacht dat mijn kippen gestopt waren met leggen? 23 

 Had je dat niet gezegd? 24 

 25 

Albert: Tot vandaag. Ze zijn terug begonnen.  26 

 27 

Juul: Hoe sta je er nu met die eitjes in uw hand. 28 

 29 

Albert: Er is geen eiermandje. 30 

 31 

Juul: Ik zal jou eens een potje geven. (stapt naar kast en 32 

neemt een potje) Zo ’n lekker omeletje met verse 33 

tuinkruiden zou me wel smaken deze avond. 34 

 35 

Ortence: En nu was ik net aan een vol au vent begonnen.(korte 36 

stilte)  Ja, dan zal ik die vol au vent deze avond maar 37 

mee naar huis nemen zeker. 38 

 39 

Germaine: Hou die vol au vent dan voor morgen. 40 

 41 

Ortence: Nee, dat kan niet. 42 

 43 
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Germaine: Waarom niet? 1 

 2 

Ortence: Nog niet gelezen in “Dag allemaal” dat champignons 3 

opwarmen zeer gevaarlijk kan zijn? 4 

 5 

Germaine: Nee, nog niet gelezen. 6 

 7 

Orternce:. Ik heb er veel champignonnetjes in gedaan. Ik neem 8 

geen risico. Juul heeft al zo’ n gevoelige maag. 9 

 10 

Gemaine: Je zult wel gelijk hebben zeker. 11 

 12 

Albert: Mijn keukenprinsesje heeft altijd gelijk. En vol au vent 13 

met champignonnetjes, laat maar komen Grietje. 14 

 15 

Ortence: Ik wil niet dat Juul vergiftigd wordt. Dat is al. 16 

 17 

Germaine: Ja, hij moet het nog een paar maanden uithouden hé.18 

  19 

Ortence: (terwijl ze naar de keuken gaat) Komaan, allemaal 20 

aan ’t werk. Ik moet me haasten, want ik moet deze 21 

avond nog weg. 22 

 23 

Germaine: (knipogend naar Albert) Ik ook. 24 

 25 

Muziek fade in, licht fade out 26 

 27 

Einde scène 28 

 29 

 30 

Scene 10 31 

 32 

Juul/ Stef/ Marleen. 33 

 34 

Licht fade in, muziek fade out; 35 

 36 

(Juul komt op met Stef en Marleen via tuindeur.) 37 

 38 

(Marleen heeft een cake bij.) 39 

 40 

Marleen: Die tuin kan tellen. En jij hebt die gigantische tuin altijd 41 

zelf onderhouden? 42 

 43 
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Juul: Tot voor kort. Maar nu krijg ik hulp. Het wordt me 1 

allemaal te zwaar. Het gaat niet meer. 2 

Marleen: Hulp? Fijn dat men helpt, maar als ik eerlijk mag zijn, 3 

die meneer in kwestie heeft er precies niet veel kaas 4 

van gegeten. 5 

 6 

Juul: Het is het gebaar dat telt. 7 

 8 

Marleen Dat is waar, maar als ik hem kan helpen? 9 

 10 

Stef: Marleen heeft groene vingers. 11 

 12 

Juul: Dat is lief van jou Marleen, dat je Albert wilt helpen, 13 

maar laat hem zijn werk maar alleen doen. Hij zou zich 14 

beledigd kunnen voelen als hij ziet dat jij het allemaal 15 

beter kunt.  16 

 17 

Marleen: Beter, dat heb ik niet gezegd, en het is zeker niet de 18 

bedoeling om hem te beledigen. Ik wou alleen maar 19 

een handje toesteken. Maar als het zo zit. (stilte) Juul, 20 

het wordt jou te zwaar, zei je net? Je bent toch niet 21 

ziek? Als je hulp nodig hebt, je bent aan het goede 22 

adres. 23 

 24 

Stef: Marleen is verpleegkundige. 25 

 26 

Juul: Als we eens een tasje thee zouden drinken, dan kan ik 27 

eens proeven van jou lekkere cake. 28 

 29 

Stef: Zal ik thee zetten? (richting keuken) 30 

 31 

Marleen: Ik zal wel helpen, waar is de keuken. (Juul wijst) Ik 32 

vind het wel Stef, zet jij je maar bij Juul. (af keuken) 33 

 34 

Juul: En dat is jouw Marleentje. 35 

 36 

Stef: Ja, we zijn nu samen. Dank zij jou. 37 

 38 

Juul:  Ik ben blij voor jou. De liefde kan toch schoon zijn hé. 39 

 40 

Stef:  Als je dat maar weet. 41 

 42 

Juul: Ik denk dat het een goeike is. 43 
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Stef: Dat weet ik zeker. 1 

 2 

Juul: Als er iemand binnenkomt en ze heeft in twee minuten 3 

al drie keer het woordje “helpen”  spontaan 4 

uitgesproken dan weet ik genoeg. 5 

 6 

Stef: Ze is ook zo geweldig voor mijn moeder. Mijn moeder 7 

vindt hierin de kracht om te vechten. Ze fluisterde me 8 

onlangs. Trouw met haar. Ik wil nog zo graag een 9 

kleinkindje op mijn schoot. 10 

 11 

Juul: Hoop doet leven en als jouw moeder het vurig 12 

verlangen heeft om oma te worden, dan geeft dat een 13 

boost, een explosie van energie. Het bevordert heel 14 

zeker het genezingsproces. 15 

 16 

Stef: Laat het ons hopen. Oh ja, ik heb het kadertje 17 

gerepareerd. Ik zal de foto er terug insteken. (doet het) 18 

  19 

Marleen: (op met kopjes thee en gesneden cake) Er was geen 20 

proper kopje meer te vinden. Ik heb er even een paar 21 

afgewassen. 22 

 23 

Stef: Hoe kan dat? 24 

 25 

Marleen: Je moet dat aanrecht zien, bergen afwas. 26 

 27 

Juul: Ja, de keukenprinses kookt wel graag, maar afwassen 28 

is niet haar dada. 29 

 30 

Marleen: Je hebt iemand die kookt voor jou. 31 

 32 

Juul: Ja, en ook iemand die komt kuisen. Maar zij vindt dat 33 

de afwas bij het koken hoort. Daarom zal ik het straks 34 

wel doen als ik een beetje gerust heb. 35 

 36 

Marleen: Geen sprake van, Ik zal dat strakjes wel even in orde 37 

brengen. 38 

 39 

Stef: En ik zal wel helpen. Dan is het zo gefikst. 40 

 41 

Juul: Merci, maar nu eerst de heerlijke cake. 42 

 43 
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Marleen:  (schenkt thee en serveert de cake.) 1 

 2 

Juul: Dat gaat me smaken. (eet smakelijk) Heerlijk…, lang 3 

geleden dat ik zo’n lekker stukje cake heb gegeten. 4 

 5 

Stef: Niets boven home made cake. 6 

 7 

Juul: Als je eitjes nodig hebt, vraag ze dan maar aan Albert. 8 

Ik denk dat er genoeg zijn, maar je moet vlug zijn. Ze 9 

verdwijnen als sneeuw voor de zon. 10 

 11 

Marleen: Hoe… wat bedoel je: “als sneeuw voor de zon.” 12 

 13 

Juul: Eigenlijk verdwijnen de eitjes vaak in de broekzak van 14 

Albert. 15 

 Over laatst moest ik toch lachen. 16 

 Albert had de eitjes stiekem in zijn broekzak gestoken. 17 

Hij was dat waarschijnlijk vergeten en hij ging zitten hier 18 

in de zetel. We hoorden een eigenaardig gekraak en … 19 

(lacht) de eierenspijs liep uit zijn broek. Ortence kreeg 20 

een vliegende colère, maar ik vond het zo grappig dat ik 21 

bijna van mijn stoel viel. 22 

 23 

Stef: Ik kan het me levendig voorstellen. 24 

 25 

Juul: Ga jij maar even kijken bij de kippen en neem gerust 26 

zoveel eitjes als je wilt. 27 

 28 

Stef: Oké, ik zal eens gaan zien.(af via tuindeur) 29 

 30 

Juul: Wel Marleentje, hoe gaat het met de mama van Stef. 31 

 32 

Marleen: Volgens mij is ze aan de beterhand. Ze komt vaker uit 33 

haar bed. Ze doet kleine werkjes. Ze is heel moedig en 34 

wil vooruit. 35 

 36 

Juul: Dat hoor ik graag. 37 

 38 

Germaine: (Op via tuindeur) Zeg Juul, er zit een eierdief in het 39 

kippenhok.’ t Is die gast…, (bemerkt Marleen) Oei, wat 40 

doe jij hier? Wie ben je? 41 

 42 

Marleen: Ik ben Marleen en… 43 
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Juul: … en dat kind komt mij eens heerlijk verwennen. 1 

 2 

Germaine: Dus zij is…? (wijst naar de foto) 3 

 4 

Juul: Marleentje. En ik zou graag willen dat jij ons even 5 

alleen laat. We willen nog wat genieten van elkaar. 6 

 7 

Germaine: Genieten van elkaar…, ja dat zal wel (af) 8 

 9 

Einde scène 10 

 11 

Licht fade out, muziek fade in. 12 

 13 

 14 

 15 

Scène 11 16 

 17 

 18 

Germaine/ Vera  19 

 20 

In de supermarkt. 21 

 22 

 23 

Spot op winkelwagentje Muziek fade out. 24 

 25 

(Vera heeft een doos zeeppoeder in haar karretje staan.) 26 

 27 

Germaine: (komt buiten adem opgelopen.)  Ortence,  ik heb ze 28 

gezien! 29 

 30 

Ortence: Wie heb je gezien? 31 

 32 

Germaine: Awel dat… 33 

 34 

Ortence: Dat scharminkel? 35 

 36 

Germaine: Ja dat scharminkel. Ze zat bij Juul op de canapé. 37 

 38 

Ortence: Ben je zeker? 39 

 40 

Germaine: Natuurlijk ben ik zeker, ik heb het met mijn eigen ogen 41 

gezien. Ze heet Marleen. 42 

 43 
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Ortence: En was dat, dat meisje van die foto? 1 

 2 

Germaine: Ja ik denk het wel, ze had haar haar wel wat anders, 3 

maar ja, ik ben er zeker van. 4 

 5 

Ortence: Wat moeten we nu gaan doen. Als een oude schuur in 6 

brand vliegt, dan doet die vaak stomme dingen. 7 

 8 

Germaine: Ja en Juul zei, dat zij hem eens flink aan ’t verwennen 9 

was. Ik moest doorgaan. Ik mocht niet blijven. Kan je 10 

dat geloven, ik vloog buiten omdat ze nog wat “van 11 

elkaar zouden kunnen genieten.”  12 

 13 

Ortence: Oiejejoeikes, dan is dat normaal dat je buiten gestuurd 14 

werd. 15 

Je wilt er toch niet op staan zien dat zo een pedofiel 16 

met zo’n jong ding ligt te rampetampen.… De ordinaire 17 

slet!. 18 

 19 

Germaine: Mijn maag begint al te draaien, als ik er nog maar aan 20 

denk. 21 

 22 

Ortence: Het wordt tijd dat we gaan ingrijpen.  23 

 24 

Germaine: Maar hoe? Ga jij dat doen?  25 

 26 

Ortence: Ik? Nee!... We vragen het aan Vera, die stoeft toch altijd 27 

dat ze zo goed kan masseren. Aan een rijpere vrouw 28 

kan zo’n jong ding toch niet tippen hé? 29 

 30 

Germaine: Een goed gedacht. 31 

 32 

Ortence: Dat ben ik er maar eens mee weg. (wil doorgaan) 33 

 34 

Germaine: En moet ik je nu nog eens iets vertellen? 35 

 36 

Ortence: Ja vlug, want ik moet naar Vera hé. 37 

 38 

Germaine:  Die gast, die het hek geschilderd heeft hé. 39 

 40 

Ortence:: Ja? 41 

 42 
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Germaine:  Die was eieren aan ’t pikken…, ook met mijn eigen 1 

ogen gezien. 2 

 3 

Ortence: Dat ook nog. Heel dat huis krioelt daar van de 4 

valseriken. (af zonder winkelwagen) 5 

 6 

Germaine: (vergeet winkelwagen, af) Ortence!  Jouw zeep! 7 

 8 

Licht fade out, muziek fade in. 9 

 10 

Einde scène 11 

 12 

 13 

 14 

Scène 12 15 

 16 

Vera/ Juul/ Maurice 17 

 18 

Licht fade out, muziek fade in.  19 

 20 

De scène is leeg. 21 

 22 

Vera: (op via tuindeur) Juul,  Julleke? Die slaapt weer zeker. 23 

 24 

Juul: (Op via keukendeur met glaasje water.)  Wie we hier 25 

hebben! 26 

 27 

Vera: Ik kom eens kijken hoe het met je gaat. Of je iets nodig 28 

hebt. 29 

 30 

Juul:  Ik heb alles wat ik moet hebben. 31 

 32 

Vera: Durven zeggen hé mateke. Maurice rijdt wel voor jou 33 

naar de winkel als het moet. (stilte) Kijk eens wat ik bij 34 

heb? (toont een rimpelcrème) 35 

 36 

Juul: Wat is dat? 37 

 38 

Vera:  Ken je dat niet? Dat is rimpelcrème. 39 

 40 

Juul: Rimpelcrème? 41 

 42 
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Vera: Ja, een zeer dure, uit een chique parfumerie het is er 1 

een voor mannen. Voor jou. 2 

 3 

Juul: Voor mij? 4 

Vera: Ja, Maurice heeft hem maar één keer gebruikt.. En ik 5 

dacht zo bij mezelf: Juul is ook niet van rimpeltjes 6 

gespaard gebleven. Ik doe het hem cadeau. Asjeblieft. 7 

 8 

Juul: Wat kan ik nu met rimpelcrème doen? 9 

 10 

Vera: Als je dit gebruikt, dan zie je er binnen de kortste keren 11 

veel jonger uit. 12 

 13 

Juul: Ik schaam me niet voor mijn rimpels. Ze vertellen dat ik  14 

geleefd heb. Elke rimpel heeft zijn eigen verhaal. 15 

 16 

Vera: Ik ben schoonheidsspecialiste en ik weet er alles van. 17 

 18 

Juul:  Schoonheidsspecialiste dus. 19 

 20 

Vera: Ja, ik doe ook aan restylen, gelaatsverzorging maar ik 21 

ben ook goed in manicure en zo. 22 

 23 

Juul: Manicure, awel, als je dan toch iets voor mij wil doen, 24 

dan mag je mijn nagels eens knippen. De nagelknipper 25 

ligt in de badkamer. 26 

 27 

Vera: (twijfelend) Ja…, ja dan. Kan je dat niet zelf? 28 

 29 

Juul: Als dat moet wel, maar mijn nagels van mijn rechter 30 

hand knippen is altijd al moeilijk geweest. 31 

 32 

Vera: Waar is de badkamer? 33 

 34 

Juul:  Daar (wijst) tweede deur. 35 

 36 

Vera:  (af)  37 

 38 

Juul: Een schoonheidsspecialiste, wat ga ik nog allemaal 39 

over de vloer krijgen? 40 

Vera: (op) Kom…, maar in ’t  vervolg breng ik mijn eigen 41 

gerief mee. Wie knipt er nu zijn nagels met een 42 

nagelknipper. 43 
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Juul: Ik. 1 

 2 

Vera: (en Juul zetten zich in positie en Vera knipt zijn 3 

vingernagels) 4 

 Jij zou toch eens helemaal onder handen moeten 5 

genomen worden. Julleke, Julleke toch. 6 

 7 

Juul: Van kop tot teen? 8 

 9 

Vera: Zeker weten. 10 

 11 

Juul: Begin dan maar met mijn tenen. 12 

 13 

Vera: (neus ophalend, ze wil dit kost wat kost vermijden) 14 

Jouw tenen? 15 

 16 

Juul: Waarom niet? (doet zijn kousen uit) 17 

 18 

Vera:  Maar die tenen zijn toch niet lang. 19 

 20 

Juul: Mijn tenen niet maar mijn nagels wel. 21 

 22 

Vera: Nee…, nee dat vind ik niet.  23 

 24 

Juul: Toch wel, als ik mijn schoenen aandoe dan doen de 25 

topjes van mijn tenen een beetje zeer. 26 

 27 

Vera: Dan zijn jouw schoenen te klein hé Juul. Groter 28 

schoenen kopen. 29 

 30 

Juul:  Jij wilt mijn tenen niet knippen? 31 

 32 

Vera:  Nee…, ja, jawel, allé, kom dan. (begint de nagels te 33 

knippen met een lang gezicht) 34 

 Morgen beginnen we met een deugdzaam massageke, 35 

zo een zoals je er nog nooit een gehad hebt. Dat wordt 36 

genieten hoor Julleke. Ik ben er heel goed in. En dan 37 

gaan we verder met de restyling. 38 

 39 

Juul: Waar is dat allemaal voor nodig. 40 

 41 
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Vera: Ik zal er geen doekjes om doen. En ik zal er ook met 1 

niemand over klappen, maar een jong meisje wil echt 2 

wel dat haar…, allé hoe moet ik het zeggen… 3 

 4 

Maurice: (op) Vera, heb je de autosleutels al genomen?  5 

 6 

Juul: De autosleutels? 7 

 8 

Vera: Er moeten geen commisjes gedaan worden Maurice. 9 

 10 

Maurice: Ja dat kan wel, maar ik moet die sleutels wel hebben 11 

om jou naar Wijnegem te brengen. 12 

 13 

Juul: Naar Wijnegem? 14 

 15 

Maurice: Ons Vera wil naar het Shopping Centrum om te gaan 16 

shoppen.  17 

 18 

Vera: Maar toch niet met de Juul zijn auto. 19 

 20 

Maurice: Dat is straf, daarjuist zei je dat ik jou naar Wijnegem 21 

moest brengen met Juul zijn wagen.  22 

 23 

Vera: (tegen Juul) ’Je moet er niet naar luisteren, die vent 24 

verstaat alles verkeerd. 25 

 26 

Maurice: Nee Vera, je liegt, ik heb het goed verstaan. Daar word 27 

ik nu kwaad van hé! 28 

 29 

Vera: Ik wil dat je buiten wacht. Nu! 30 

 31 

Maurice: Ik ben al weg. (af) 32 

 33 

Vera: Waar waren we gebleven? 34 

 35 

Juul: Kan ik mijn sokken terug aandoen? 36 

 37 

Vera: Ja, ’t  is in orde.  38 

 Waar ik het wou over hebben: Ik weet dat er hier 39 

regelmatig een jong meisje… 40 

 41 

 (zenuwachtig getoeter van een auto) 42 

 43 
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Juul: Jouw man, wordt een beetje ongeduldig. 1 

 2 

Vera: Dat hij maar wacht. 3 

 4 

Juul: Ga maar door Vera, ik verwacht nog bezoek. 5 

 6 

Vera: Wie komt er dan? 7 

 8 

 (zenuwachtig getoeter van een auto) 9 

 10 

Juul: Vera, Maurice wacht. Ik moet me nog een beetje gaan 11 

opfrissen… een doucheke pakken. (staat op en gaat 12 

richting badkamer) 13 

 14 

Vera: Ik kom nog wel eens terug. (af en roept off) 15 

Potvernondeju Maurice! 16 

 17 

Juul:  (lacht) 18 

 19 

(licht fade out, muziek fade in) 20 

 21 

Einde scène 22 

 23 

 24 

 25 

Scène 13 26 

 27 

Thuis bij Juul 28 

 29 

Aanwezig: Germaine / Ortence. 30 

 31 

(licht fade in, muziek fade out) 32 

(Germaine zit aan tafel en leest de krant. Ze drinkt koffie.) 33 

 34 

Ortence: (komt op vanuit de tuin. Ze laat Germaine 35 

schrikken.) 36 

 37 

Germaine:  Wat doe jij nu, zottin! Subiet nog op mijn kleed. 38 

 39 

Ortence: Ik kom nog een restje halen dat in de ijskast staat. 40 

 41 

Germaine:  Een restje? 42 

 43 
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Ortence,:  Voor Albert. 1 

 2 

Germaine:  Een restje voor Albert? 3 

 4 

Ortence: Ja, ik kan vanavond niet koken. Ik moet weg. 5 

 6 

Germaine: Je gaat naar de yoga? 7 

 8 

Ortence: Naar de yoga? Hoe weet jij dat ik naar de yoga ga? 9 

 10 

Germaine: Ja, euch… Ik denk dat jij het me al eens verteld hebt. 11 

 12 

Ortence: Ik, nee! Ik heb dat nog nooit aan iemand verteld, dat 13 

kan niet. 14 

 15 

Germaine: Oh ja, nu weet ik het weer. Albert heeft het me verteld. 16 

 17 

Ortence: Albert? 18 

 19 

Germaine: Ja, die springt hier al eens binnen als ik aan ’t werken 20 

ben… voor een tasje koffie. Hij moet toch ook eens 21 

even uitblazen, met al dat werk in de tuin. 22 

 23 

Ortence: Koffie? Albert drinkt nooit koffie, hij kan er niet van 24 

slapen. 25 

 26 

Germaine: Of thee, ik kijk niet in zijn kommetje om te zien wat er in 27 

zit hé. 28 

 29 

Ortence: (pocherig) Afijn, ik heb deze avond een etentje. 30 

 31 

Germaine: Waw… een etentje! Met wie? 32 

 33 

Ortence: (in de zevende hemel) Dat wil je niet weten. 34 

 35 

Germaine:  Oh lala, als ik jouw oogjes zie fonkelen, dan wil ik het 36 

zeker weten. 37 

 38 

Ortence: Kan je zwijgen? 39 

 40 

Germaine: Als een giraf. 41 

 42 
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Ortence: Jean Pierre. Hij heet Jean Pierre. Een hele knappe vent 1 

en lief, en attent en bijzonder goed in… 2 

 3 

Germaine: … in bed. 4 

 5 

Ortence: (in paniek) Nee!!!!  (stilte en verliefd) Ja, eigenlijk wel. 6 

Maar je zult toch zwijgen hé. 7 

 8 

Germaine: Ja, ja natuurlijk.  9 

 10 

Ortence: Aan niemand hé.  11 

 12 

Germaine: Je kent me toch. 13 

 14 

Ortence: Ik heb hem leren kennen… 15 

 16 

Germaine: … in de yoga. 17 

 18 

Ortence: Bijlange niet “kiekske”, ik ben nooit naar de yoga 19 

geweest. Ik heb hem leren kennen via het internet. 20 

 21 

Germaine: Via het internet? En Albert weet dat niet? 22 

 23 

Ortence: Natuurlijk niet en die mag dat ook niet weten… tot ik 24 

mijn geld vast heb. 25 

 26 

Gemaine: Je geld? 27 

 28 

Ortence: Awel ja, dat geld van de Juul hé. Zo gauw ik de centjes 29 

in mijn handen heb, bol ik het af. Dan heb ik Albert zijn 30 

pree niet meer nodig. 31 

 32 

Germaine:  (enthousiast) Allé zeg, en dan ga jij bij die Jean Pierre 33 

wonen? 34 

 35 

Ohence: Yes! Ik heb hem een mooie auto beloofd. Hij is zot van 36 

auto’s. Hij is zo verliefd op mij. Hij kan niet wachten… 37 

 38 

Germaine: … op zijn nieuwe auto? 39 

 40 

Ortence Maar nee stommeke, hij wil dat ik zo vlug mogelijk bij 41 

hem intrek.  42 

 43 
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Germaine: Dan moet je er niet te lang mee wachten. 1 

 2 

Ortence: Mijn valiesjes zullen snel gepakt zijn. 3 

 4 

Germaine: En Albert? 5 

 6 

Ortence: Die ben ik zo beu als koude pap. Een zageman en in 7 

bed, nul komma nul. 8 

 9 

Germaine: Vind jij dat?  (enthousiast) Ja, hij spaart zijn energie 10 

misschien allemaal voor…(realiseert) allé ja, voor euh, 11 

voor de tuin! 12 

 13 

Ortence: Och kind, als ik wat genegenheid vraag, dan heeft hij 14 

altijd koppijn. 15 

 16 

Germaine: Daar heb ik nog geen last van gehad. 17 

 18 

Ortence: Van koppijn? 19 

 20 

Germaine: Wablieft? 21 

 22 

Ortence:  Och laat maar zitten. Ik ben weg. Ik wil niet te laat 23 

komen. (naar de keuken en terug op met een potje)  24 

Salu hé en mondje dicht? 25 

 26 

Germaine:  Ik ben heel blij dat je me in vertrouwen hebt genomen. 27 

 28 

Ortence: Beste vriendinnen hé! (af via voordeur) 29 

 30 

Germaine: Ja watte?  (drinkt tas leeg en naar de tuindeur)  31 

 32 

Albert: (komt net binnen via tuindeur) Zag ik ons Ortence 33 

hier niet? Wat kwam die hier doen? 34 

 35 

Germaine: Albert lieveling,  ga zitten. (Wijst naar de zetel.) Ik heb 36 

fantastisch nieuws voor jou. 37 

 38 

(Albert kijkt haar vragend aan en zet zich in de zetel.) 39 

 40 

Einde scène 41 

 42 

(licht fade out, muziek fade in) 43 
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Scène  14 1 

 2 

Aanwezig iedereen. 3 

 4 

Thuis bij Juul. 5 

 6 

(licht fade in, muziek fade out) 7 

 8 

Juul: Lieve buren, vandaag is het een heel speciale dag. Vijf 9 

voor twaalf zal ik maar zeggen, want morgen zijn er zes 10 

maanden voorbij, zes maanden van innige vriendschap 11 

en een heleboel mensen die werkelijk de naad uit de 12 

kleren hebben gewerkt om mijn leven een beetje 13 

rustiger te maken. Het wordt vandaag, zonder twijfel 14 

een fantastische gebeurtenis. 15 

 16 

Vera: Ja, we hebben allemaal ons steentje bijgedragen en 17 

vandaag gaan we feesten. 18 

 19 

Juul: Deze dag zullen jullie nooit vergeten? 20 

 We zullen het rijtje eens afgaan: Stef zorgde voor het 21 

aperitief! (drinkt) Santé. (iedereen doet na) 22 

 23 

Germaine: (roept)… en ik zorgde voor de hapjes! 24 

 25 

Juul: Oh ja, Germaineke, jij zorgde voor de verrukkelijke 26 

hapjes. (Neemt een hapje) Smakelijk. (iedereen doet 27 

na. En Juul lokt applaus uit.) 28 

  29 

 En ook bedankt Albert, omdat jij mijn groentetuintje hebt 30 

onderhouden, zodat vandaag de verse groentjes in de 31 

heerlijk geurende feestsoep zwemmen.  32 

 (iedereen applaus) 33 

  34 

 De tomaatcrevetjes zullen smelten op onze tong dankzij 35 

Ortence. (applaus) 36 

 37 

Albert:  En dit dankzij mijn delicieuze tomaatjes. 38 

 39 

Juul: Juist, jouw delicieuse tomaatjes uit mijn tuin. 40 

  41 

 Ook nog een hartelijk applausje voor Ortence de 42 

keukenprinses, die ook het kieken, met groentjes en de 43 
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kroketjes, allemaal eigen kweek, heeft klaargemaakt. 1 

(applaus) 2 

 3 

Maurice: En ik deed de commiches. 4 

 5 

Juul: Dikke merci daarvoor. Ik denk dat mijn oude Skoda nog 6 

nooit zo’ n goed chauffeurtje achter het stuur heeft 7 

gehad. Maar jij had wel een heel zwaar voetje. 8 

 9 

Maurice: Een 45, niet zwaarder dan een ander. 10 

 11 

Juul: De laatste tijd is mijn karretjes enorm veel naft 12 

beginnen zuipen. 13 

 14 

Maurice: Waarom denk je dat?  15 

 16 

Juul: Dat zie ik aan de rekeningen. 17 

 18 

Maurice: Oei! 19 

 20 

Juul: Voor het toetje heb ik zelf gezorgd. Dat blijft nog even 21 

een verrassing. (uitbundig applaus en gejoel.) 22 

 23 

 Vooraleer we aan tafel gaan, wil ik jullie allemaal 24 

bedanken voor de zes maanden dat jullie mij werkelijk 25 

verwend hebben, zoals zelfs een koning niet verwend 26 

wordt. 27 

 Jullie kwamen allemaal bijna dezelfde dag in mijn leven. 28 

Heel mijn leven dat ik hier woonde, wist ik niet dat er op 29 

een boogscheut van mijn huis zoveel briljante mensen 30 

woonden. 31 

 (Spontaan applaus, Juul klapt mee.) 32 

 33 

 Zoals ik al zei, de zes maanden zijn voorbij. Ik heb, 34 

gedurende die tijd me laten verwennen en ik heb ervan 35 

genoten. Ik had jullie een groot feest beloofd en voilà. 36 

 Om het feest nog feestelijker te maken, heb ik voor 37 

iedereen niet één, maar twee verrassingen. 38 

 Voor iedereen heb ik een klein cadeautje en dan volgt 39 

er de verrassing van de avond! (applaus en gejoel) 40 

Het toetje! 41 

 Laat ons de spanning er nog even in houden. 42 

 43 
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 Omdat ik de cadeautjes verleden week gekocht heb, 1 

ben ik daarvoor naar de rommelmarkt gestapt. Ik zat 2 

toen nog niet goed bij kas. De surprises zijn eerder 3 

symbolisch. Allemaal hebbedingetjes die jullie voor 4 

altijd aan deze periode zullen doen denken. Jullie zullen 5 

ze eeuwig blijven koesteren. 6 

 7 

 We beginnen met de jongsten, die hebben gewoonlijk 8 

het minste geduld. 9 

 Stef, jongen dit is voor jou. Ik dank je omdat je je zo 10 

hebt uitgesloofd met het schilderen en het klussen, 11 

zodat mijn huisje werkelijk een mooie renovatie 12 

onderging. Je deed dit alles belangeloos en dat kan ik 13 

appreciëren. Een man met handen aan zijn lijf. Ik ben u 14 

zeer dankbaar. 15 

 (iedereen applaus, hij geeft het cadeautje aan Stef) 16 

Alsjeblieft.  17 

 (Stef neemt cadeautje aan en opent het, het is een 18 

oude verfborstel met groene verf aan) 19 

 20 

Stef :  (lacht en iedereen lacht mee) Merci Juul, ik heb het 21 

allemaal met plezier gedaan. Jouw woonkamer zal ik 22 

nog wel komen behangen, als het geld is vrijgekomen 23 

voor mooi papier. 24 

 25 

Juul: Ik hou je aan je woord, jongen. 26 

 Voor jou Marleentje heb ik iets wat goed bij je past. 27 

Hier, pak aan. 28 

 29 

Marleen: Dank je Juul. (Opent het pakje en vindt een mooie 30 

stenen cakevorm)Oh, wat mooi. 31 

 32 

Juul: Die cakevorm heb ik niet gekocht op de rommelmarkt. 33 

Hij stond al jaren in mijn kast. 34 

 Mijn moeder zaliger bakte er ook lekkere cake in, een 35 

stukje antiek. 36 

 37 

Ortence: Amai, ik hoop dat ik er ook zo een krijg. Ik was hier toch 38 

de kokkin hé. 39 

 40 

Juul: Jouw beurt afwachten Ortence. 41 

 42 
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Marleen: (oprecht blij) Dank je Juul, ik ben er zeer blij mee. 1 

(geeft Juul een spontane zoen) 2 

 3 

Juul: Graag gedaan Marleentje. 4 

 En nu Germaine. Hier dat is voor jou (geeft pakje). 5 

Germaine: Merci Juul. Ik ben blij dat ik jou heb leren kennen. Zo 6 

een lieve teddybeer. Kom hier dat ik je ook een kus 7 

geef. (Zoent Juul. Spontaan applaus. Pakt het 8 

geschenkje uit. Ze vindt een stofdoek met een gat 9 

erin. Ze opent het pakje en zeer teleurgesteld) Wat is 10 

dat? Een vod, een vod met een gat er in! 11 

 Wat heeft dat te betekenen? 12 

 13 

Juul: Het is het symbool van een harde werkster die bijna al 14 

mijn vodden tot op de draad versleten heeft, door super 15 

hard te werken.  16 

 17 

Germaine: (Nog een beetje ontgoochelt) Oh, op die manier. 18 

(spontaan applaus, ze lacht flauwtjes) 19 

 20 

Juul: Ik had ook nog een stofzuigerzak gevonden, maar die 21 

zat propvol stof en viezigheid. Die heb ik maar laten 22 

liggen.(iedereen lacht) 23 

 24 

Germaine: Algoed. 25 

 26 

Juul: Nog eens merci Germaine. 27 

 28 

Germaine: Heel graag gedaan Juul. 29 

 30 

Juul: Ortence, voor jou heb ik iets heel speciaal. Ik heb er 31 

lang moeten naar zoeken. Alsjeblieft. 32 

 33 

Ortence: Zoveel moeite voor mij. (neemt cadeautje aan, dat 34 

heel mooi verpakt is met een grote strik er rond.) 35 

Merci, kom hier. Jij krijgt ook een dikke van mij. (geeft 36 

een zoen en pakt uit. Er verschijnt een vies potje en 37 

teleurgesteld) Wat is dat? 38 

 39 

Juul: Het is een (charmant) “ poubelle de table.” 40 

 41 

Germaine: Hé Juul, in Vlaanderen Vlaams en op ’t Sint Anneke 42 

mosselen. 43 
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Ortence:  Wat zegt die nu? 1 

 2 

Germaine: Awel ja, dat hij eens Vlaams spreekt, ik versta geen 3 

Frans…, of was dat Engels? 4 

Juul: Wel Germaineke, “une poubelle de table” dat is een 5 

vuilbakje om op de tafel te zetten. Ortence houdt van 6 

etiquette en ze eet bijv. heel graag kieken. Nu kan ze 7 

de beentjes rechtstreeks in het vuilbakje doen. Chique 8 

mensen hebben dat. Die leggen de beentjes niet naast 9 

hun teljoor. (stilte) Ah ja… Ortence je moet dat 10 

poubelletje wel eens een keertje goed afwassen, want 11 

er zitten nog wat beentjes in van de vorige eigenaars. 12 

 13 

Ortence: (tegen Albert) Hier, hou jij dat maar vast. (neemt 14 

zakdoekje en kuist de handen af.)  15 

 16 

Juul: Ortence… 17 

 18 

Ortence: Ja? 19 

 20 

Juul: Albert krijgt ook iets hoor. (geeft hem een pakje) 21 

 22 

Albert: Merci, ik ben curieus.(pakt uit en vindt een ijzeren, 23 

verroest eiermandje) Wat is dat voor iets? 24 

 25 

Juul: Ken je dat niet? Dat is een… 26 

 27 

Germaine: Een eiermandje…, om eitjes in te doen. 28 

 29 

Juul: Juist Germaine. 30 

 31 

Albert: (verontwaardigd) Oh…, dankjewel.  32 

 33 

Juul: Graag gedaan. Ik weet dat je graag eitjes eet, nu moet 34 

je ze niet meer in uw broekzak steken. (stilte) Oh ja, 35 

het mandje is wel een beetje verroest, maar één nacht 36 

in cola laten weken en het is weer als nieuw. Dat heb ik 37 

me toch laten wijsmaken. 38 

 39 

Albert: Ik zal het eens proberen. Merci. 40 

 41 

Juul: En wie hebben we nog niet gehad? Vera! 42 

 43 
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Vera: Oh, ik dacht al dat jij mij vergeten was. 1 

 2 

Juul: Jou vergeten? Nooit van mijn leven. Hier, dat is voor 3 

jou. Ik moet er wel bij zeggen dat ik voor jou niet naar 4 

de rommelmarkt geweest ben. 5 

 6 

Vera: Ja, de rommelmarkt is niet aan mij besteedt 7 

 8 

Juul:  Het komt uit een heel chique parfumerie. 9 

 10 

Vera: Oh bedankt! Ik kan niet wachten. 11 

 12 

Germaine: Juul, dat vind ik niet eerlijk. Ik had ook graag iets uit een 13 

chique parfumerie gekregen in plaats van een vod met 14 

en gat erin. 15 

 16 

Vera: Ik ben dan ook een schoonheidsspecialiste hé.(heeft 17 

ondertussen het pakje geopend en vindt de 18 

rimpelcrème die Juul ooit kreeg van Vera) Maar dat 19 

is… Dat is de rimpelcrème die… 20 

 21 

Maurice: …, die ik veel te vettig vond om op mijn gezicht te 22 

smeren. Baakes 23 

 24 

Juul: Juist, Ik vind het heel schoon dat je deze crème aan mij 25 

gaf, maar ik heb hem voor jou bewaard. Het is heel 26 

zeker een wondermiddel tegen jouw kraaienpootjes, die 27 

zich toch ook al een beetje beginnen te manifesteren. 28 

 29 

Vera: (probeert zich goed te houden) Jij bent toch een 30 

dikke deugniet hé Juul. Maar het toetje zal deze flauwe 31 

grap wel goed maken zeker. 32 

 33 

Juul: Ik hoop het. 34 

 35 

Maurice: Mag ik eens zien Vera? 36 

 (bekijkt de tube) Juul, jij bent toch een klein 37 

beuzelaartje. Die crème komt niet uit een chique 38 

parfumerie die komt uit de… 39 

 40 

Vera: Maurice hou je bebbel! 41 

 42 

Maurice: … Aldi. 43 
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 1 

Vera:  Jij slaapt deze avond op de bank. 2 

 3 

Maurice: (lachend naar de anderen) Dat ben ik toch al gewoon. 4 

 5 

Juul: En last but not least, Maurice. Kijk eens wat ik voor jou 6 

heb. Kom, pak aan. ’t Is van harte.   7 

 8 

Maurice: (Neemt een klein geschenkje aan) Bedankt Juul. Als 9 

er nu iemand is die graag pakjes krijgt, ben ik het wel. 10 

Ik krijg er nooit een. Ons Vera vindt dat allemaal zever 11 

in pakskes.  12 

 13 

Vera:  Die vent hé, die ben ik zo moe als koude pap. 14 

 15 

Maurice: Ik moet er voor haar ook nooit een pakje kopen. Ze 16 

zegt: Als ik een cadeautje wil, dan koop ik het zelf wel, 17 

dan is het zeker mijn goesting. 18 

 19 

Vera: Och man, jij raaskalt.  20 

 21 

Maurice: Vera dat is nu niet schoon van u als je zegt dat, dat niet 22 

waar is. Daar word ik nu heel kwaad van hé. ’t Laatste 23 

cadeautje dat ik van jou gekregen heb, dat was een bus 24 

glansmiddel om jouw auto op te blinken. Dat noem ik 25 

geen cadeautje hoor.  26 

 Ik kon onmiddellijk aan de slag. En het was dan nog 27 

mijn verjaardag. 28 

 29 

Vera: Allé, doe open! Ik ben eens curieus of dit pakje veel 30 

beter is.  31 

 32 

Maurice: Voor ik mijn pakje open doe, moest ik van ons Vera nog 33 

zeggen dat ik heel graag voor jou commisjes gedaan 34 

heb. 35 

 36 

Juul: Dat heb ik duidelijk gezien. 37 

 38 

Maurice: (opent zijn pakje en heel blij) Kijk, een klein autootje, 39 

tof…(Speelt ermee als een klein kind ) Tuut tuut! Tuut 40 

tuut,! Brm brmbrm! tof! (bekijkt het aandachtig en dan 41 

verontwaardigd) Ola Pola, er zit een gat in. 42 

 43 
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Juul: Ja Maurice…, een gat. En waar zit dat gat? 1 

 2 

Maurice: Ik weet niet. 3 

 4 

Juul: Kijk eens goed? 5 

 6 

Maurice: Het zit precies op de plaats van… 7 

 8 

Juul: Juist Maurice, dat gat zit precies op de plaats van de 9 

naft bak. Aan mijn rekeningen te zien was het net of 10 

mijn oud karretje kon zijn water niet goed ophouden. 11 

Maar ja, een oude mens eet veel minder en een oude 12 

wagen die drinkt veel meer.  13 

 14 

Maurice: Daar is over nagedacht. Hé Vera, daar is echt over 15 

nagedacht. 16 

 17 

Juul: Er is bij mij veel dat niet meer zo goed werkt, maar 18 

nadenken kan ik nog wel goed. Mijn grijze massa is nog 19 

volledig in tact.  20 

 Maar laat ons nog eens klinken op het gezellig 21 

samenzijn. Carpe diem. We weten niet wat het morgen 22 

zal zijn. (glaasjes worden vol gegoten en iedereen 23 

drinkt.) 24 

 25 

Maurice: Op de vriendschap!  26 

 (begint te zingen, de anderen vallen in.)  27 

 28 

 Muziek te vinden op you tube 29 

   30 

 Wij zijn gezworen kameraden. 31 

 Wij zullen elkander niet verlaten. 32 

 Wij zijn bijeen en we blijven ondereen. 33 

 Wij zijn gezworen kameraden. 34 

 Schol! 35 

 36 

Juul: En nu het toetje. 37 

 38 

Vera: De kers op de taart!  39 

 40 

Juul:  Inderdaad, de kers op de taart. Morgen zijn de zes 41 

maanden voorbij, de lang verwachte dag. 42 
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 Ik heb zes maanden al die bezige bijtjes over de vloer 1 

gehad. Wat jullie allemaal over hadden om bij mij in 2 

mijn gunst te komen. Ik ben een oude man en ik ben tot 3 

op de draad versleten. 4 

 5 

Germaine: Tot op den draad versleten? Dat mag je niet zeggen 6 

Juul. 7 

 8 

Vera: Ah nee Juul, jij ziet er nog heel goed uit.  9 

 10 

Maurice: Zelfs zonder rimpelcrème. 11 

 12 

Ortence: Vind ik ook, maar laat Juul nu verder praten. 13 

 14 

Juul: Ja? Is het gepermitteerd? 15 

 16 

Germaine:  Doe maar Julleke. 17 

 18 

Juul: Maar wat nog niet versleten is, zijn mijn ogen, mijn oren 19 

en zoals ik al zei, mijn verstand werkt ook nog 20 

uitstekend. Ik heb ook gedurende deze zes maanden 21 

de situatie op de voet gevolgd en ik heb gezien hoever 22 

mensen willen gaan voor de lieve centjes.  23 

 24 

Maurice: Het verste dat wij zijn gegaan, is tot in Oostende, hé 25 

Vera? We hadden nog een platte band, maar je moet je 26 

geen zorgen maken hoor Juul, jouw reserve band staat 27 

er nu op. 28 

 29 

Ortence: Maurice, daar gaat het nu niet over. Laat de Juul verder 30 

klappen. 31 

 32 

Juul: Jullie hopen allemaal dat ik vanavond zal vertellen wat 33 

jullie beloning wordt. We zetten alles nog eens op een 34 

rijtje. 35 

 36 

Juul: 6 maanden geleden stond opeens Germaine aan mijn 37 

deur. En waarom Germaine? 38 

 39 

Germaine: Omdat ik gehoord had dat jij de Euro Millions Winnaar 40 

was. 41 

 42 

Juul: Ja en? 43 
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Germaine: Ik wou je komen feliciteren. Maar, ik weet het nog goed. 1 

Je wou me eerst wijsmaken dat je niets gewonnen had. 2 

Je zei zelfs dat je nooit een lotje kocht. Maar mij naai je 3 

geen oortjes aan hoor, ik had jou snel door. Je had je 4 

geld bevroren. 5 

 6 

Juul: Je had gelezen in “Dag allemaal”, dat Euro Millions 7 

Winnaars dat doen. 8 

 9 

Maurice: Hun geld in de diepvries steken? 10 

 11 

Vera:  Maurice! 12 

 13 

Juul: En wat heb ik gezegd? Of liever gevraagd? 14 

 15 

Germaine: Gevraagd?  16 

 17 

Juul: Ik had jou gevraagd om… 18 

 19 

Germaine: (heel enthousiast) Om het aan niemand te vertellen. 20 

 21 

Juul: En… 22 

 23 

Germaine: Ja sorry, ik kon mijn blijdschap niet de baas en ik heb 24 

het aan Vera verteld. 25 

 26 

Juul: … en Vera vertelde het dan ook weer verder aan… 27 

 28 

Ortence: Aan mij! 29 

 30 

Juul: Juist, en zo verschenen er van dag op dag een 31 

heleboel vrienden. Mensen die heel dicht in de buurt 32 

woonden maar die ik vroeger nooit gezien heb. 33 

 34 

Maurice: Ja, jouw gezworen kameraden. 35 

 36 

Juul: Juist Maurice. 37 

 38 

Vera: Maurice, is het nu goed. 39 

 40 

Juul: Ik ben zelf eens gaan uitzoeken, hoe het kwam dat 41 

Germaine mij gevonden had. 42 

 43 
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Germaine: Ik wist dat jij Juul heette en ik ben eens aan jouw 1 

belletje komen lezen, en voilà, daar stond het: Juul Van 2 

Den Broek. 3 

 En toen was ik zeker. Clever hé!  4 

 5 

 Juul: Heel clever. Het was Juul Van De Broek,  die het groot 6 

lot had gewonnen. Maar die Juul Van De Broek dat ben 7 

ik, spijtig genoeg niet. 8 

 9 

Vera: Hoe? Jij bent hem niet. 10 

 11 

Juul: Nee, ik heet namelijk Juul Van Den Broek. 12 

 met een “n”. 13 

 14 

Germaine: Dat lettertje verschil zal ook niet veel uitmaken zeker. 15 

 16 

Juul: Dat één lettertje, dat “n” tje meer of minder maakt het 17 

hemelsbreed verschil tussen een groot fortuin winnen of 18 

helemaal niets winnen. 19 

 20 

Maurice:  Zeg dat nog eens? 21 

 22 

Germaine: Wat is dat met dat één lettertje verschil? Dat begrijp ik 23 

niet zo goed. 24 

 25 

Juul: Om het simpel te zeggen Ik heb helemaal niets 26 

gewonnen. 27 

 28 

Ortence: Wat zeg jij nu? Jij hebt…, 29 

 30 

Juul: … helemaal niets gewonnen. 31 

 32 

Germaine: Zwanst nu niet hé Juul. Je hebt het me zelf verteld. 33 

 34 

Juul: Dat is niet waar, Germaine. Je vertelde daar juist zelf 35 

dat ik gezegd had dat ik nooit een lotje koop. En toen jij 36 

begon te fantaseren dat ik mijn geld had uitgezet heb ik 37 

nog gevraagd om het aan niemand te vertellen. Waar of 38 

niet waar? 39 

 40 

Vera: Germaine, is dat waar? 41 

 42 

Germaine: Ik dacht dat Juul dat niet meende. 43 
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Vera: (tegen Juul) Maar jij bent een bedrieger! Een 1 

leugenaar. (de anderen beamen) een…, hoe moet ik 2 

het zeggen. Jij hebt ons allemaal flink bij ons pietje 3 

gehad. 4 

 5 

Germaine: Dat is schandalig. Jij bent een vuile leugenaar. 6 

 7 

Vera: Jij hebt de hele tijd van ons geprofiteerd. 8 

 9 

Juul: Geprofiteerd? Zullen we eens op mijn kilometerteller 10 

gaan kijken hoeveel kilometertjes jullie met mijn wagen 11 

hebben afgelegd? Voor eigen gebruik? 12 

 13 

Ortence: Jij hebt ons uitgebuit! 14 

 15 

Juul: Uitgebuit? 16 

 17 

Ortence: Ja, uitgebuit. 18 

 19 

Juul: Zullen we eens gaan zien hoeveel kippen van mij er in 20 

uw diepvries zitten?  21 

 22 

Germaine: Maar dat is niet eerlijk. 23 

  24 

 (er ontstaat tumult door iedereen.)   25 

 26 

Vera: (er boven uit) Germaine jij bent geen stamp onder uw 27 

kont waard. 28 

 29 

Ortence:  (in volle colère) Ja Germaine, jij bent het stomste 30 

kieken dat er hier rondloopt.  31 

 32 

Albert: (heel boos) Ortence, een toontje lager! Wat ga jij nu 33 

doen? Uw valiesje terug uitpakken?  34 

 35 

Ortence: Ik weet niet wat je bedoelt. 36 

 37 

Albert: Denk jij dat uwe knappe Jean Pierre je nog zal willen nu 38 

hij kan fluiten naar zijn nieuwe bak? En wat mij betreft, 39 

jij kunt het afbollen, liefst nog vandaag, jij komt er niet 40 

meer in. 41 

 42 
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Ortence: Wat? (hapt naar adem) Hoe weet jij… (realiseert en 1 

heel nijdig) Jij valse tik! (gaat Germaine te lijf)  2 

 3 

 Juul: (roept)  En nu allemaal mijn huis uit, allemaal! 4 

 (Iedereen verlaat ruziemakend en verwijtend het 5 

huis.) 6 

 7 

Marleen: (naar Juul) Gaat het Juul? Zal ik nog eerst alles 8 

opruimen? 9 

 10 

Juul: Merci kindje, het zal wel gaan. 11 

 12 

Stef: Zeker? 13 

 14 

Juul: Ja, het gaat wel. Ik  ben moe, laat me nu maar alleen. 15 

 16 

 (ook Marleen en Stef verlaten het huis, Juul blijft 17 

alleen achter, hij voelt aan zijn maag.) 18 

 19 

Einde scène 20 

 21 

 22 

Licht fade out, muziek fade in. 23 

 24 

Scène 16 25 

 26 

Thuis bij Juul.   Juul / Stef/ Marleen 27 

 28 

(Juul ligt in de zetel onder een dekentje. Er wordt gebeld) 29 

 30 

(Tijdens deze scène wordt Juul heel moe tot uitgeput.) 31 

 32 

Juul: (Recht en strompelt moeizaam naar de voordeur, 33 

Stef staat voor de deur met laptop.) Kom binnen 34 

jongen. 35 

 36 

Stef:  (op) Oei, Juul, gaat het? 37 

 38 

Juul: Ja, het gaat wel. 39 

 40 

Stef: (helpt hem) Kom, zet je snel in de zetel. 41 

 42 

Juul: (zet zich) Dank je. 43 
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Stef: Ik heb eventjes getwijfeld, maar…, ik mag toch nog 1 

binnen komen? 2 

 3 

Juul: Waarom zou jij niet meer binnen mogen. Ik wist dat je 4 

nog wel eens zou binnenspringen. 5 

 6 

Stef: Meen je dat? 7 

 8 

Juul: Ik heb op jou gewacht. Ik ben blij dat ik je zie. De 9 

laatste tijd zie ik geen kat meer. 10 

 11 

Stef: Dat is spijtig. 12 

 13 

Juul: En vertel het eens. 14 

 15 

Stef: Wel, waarvoor ik gekomen ben. Ik heb eens gegoogeld 16 

en ik heb een site gevonden waar we heel goedkoop, 17 

mooi behangpapier kunnen kopen. Het zijn restanten 18 

soms aan min 75%. Als je wilt, kan ik alles opmeten, we 19 

kunnen nu, als je niet te moe bent, al eens het papier 20 

bekijken op mijn laptop en dan kan ik, wanneer jij het 21 

wilt, het papier bestellen. Op één weekendje is het zo 22 

gepiept. 23 

 24 

Juul: Dus jij wilt dat nog voor mij doen? 25 

 26 

Stef: Met alle plezier. 27 

 28 

Juul: Zelfs nu je weet dat ik die Euro Millions niet gewonnen 29 

heb.  30 

 31 

Stef: Maar natuurlijk, ik vond het hier altijd zo fijn. Juul, ik heb 32 

jou gemist, nooit smaakte een Lindemanske zo lekker 33 

als bij jou. Ik mis uw verhalen, uw steun als het wat 34 

moeilijk ging met mijn moeder. 35 

 En ik zal nooit vergeten dat je me dat duwtje in de rug 36 

gaf om naar Marleen te stappen. 37 

 38 

Juul: Het doet me plezier om jullie samen te zien. Zin in een 39 

kriekje? 40 

 41 

Stef: Ja, waarom niet. 42 

 43 
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Juul: Pak er maar eentje, je weet ze staan. 1 

 2 

Stef: (staat op en wil naar de keuken gaan) Eentje? Je 3 

drinkt toch mee? 4 

 5 

Juul: Nu niet jongen, mijn maag zit weer in de knoop. 6 

 7 

Stef: Dan wacht ik wel tot je weer beter bent. 8 

 9 

Juul: Reken daar maar niet op. Het wordt niet meer beter 10 

jongen. 11 

 12 

Stef: Ik begrijp je niet. 13 

 14 

Juul: Mijn laatste bloedwaarden zijn zeer slecht. De klok tikt 15 

voor mij en het zal niet lang meer duren eer ze stil valt. 16 

 17 

Stef: Wie zegt dat? 18 

 19 

Juul: Dokter Brouwers heeft alles gedaan om mijn tijd te 20 

rekken en hij heeft er ook voor gezorgd dat de pijn 21 

zoveel mogelijk onderdrukt werd. Nu krijg ik morfine 22 

klevers, voor zolang die nog helpen. 23 

 24 

Stef: Nee Juul, dat kan niet. Dat mag niet. Ik wil jou niet kwijt. 25 

(begint ontroerend te wenen) Ik begon jou stilaan als 26 

mijn bompa te zien. Ik heb mijn grootvader nooit 27 

gekend. Ik wil… ik zou… euh… 28 

 29 

Juul: (om de pijnlijke sfeer te breken heel enthousiast) 30 

Een Kriekje? Laten we samen een Kriekje drinken. 31 

 32 

Stef: Maar… 33 

 34 

Juul: (troostend) Niks te maren, zolang we er nog zijn, wordt 35 

er niet getreurd. Pak twee kriekjes en zet je er bij. Ik 36 

heb nog wat te vertellen. 37 

 38 

Stef: (herpakt zich) Twee Kriekjes dus?  39 

 40 

Juul: Twee ja. Ik drink mee.  41 

 42 

Stef: (Gaat richting keuken) 43 
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Juul: En snijd maar 2 stukjes verse cake af. Ik heb er ineens 1 

veel zin in.  2 

 3 

Stef: Verse cake? 4 

 5 

Juul: Lekkere cake van Marleentje. 6 

 7 

Stef: Van Marleentje? 8 

 9 

Juul: Ja, deze morgen stopte er een autootje van het wit - 10 

gele kruis voor mijn deur en Marleentje stapte uit met 11 

een verse cake, gebakken in de cakevorm van mijn 12 

moeder zaliger. 13 

Stef: Dat wist ik niet, ik heb haar vandaag ook nog niet 14 

gezien. 15 

 16 

Juul: Ik denk dat ze eens kwam kijken hoe het met me gaat. 17 

 18 

Stef: Ja, ik weet dat ze zich zorgen maakt. 19 

 20 

Juul: Haal eerst de Kriekjes en cake dan kunnen we verder 21 

praten. 22 

 23 

Stef:  En jouw maag dan? 24 

 25 

Juul: Die laat ik mijn leven niet beheersen. (even af keuken 26 

en terug met 2 glazen, twee flesjes Kriek en twee 27 

stukjes cake. Juul strompelt intussen naar de kast 28 

en neemt er een doos uit met veel geldbriefjes en 29 

steekt de doos onder het deken. ) Schenk maar uit 30 

jongen. (stilte)  Ik heb nog een vraagje. Wat was dat 31 

ellemaal tussen Albert en Ortence? Daar zat precies 32 

een dikke haar in de boter. 33 

 34 

Stef: Dat is een triestig verhaal. Naar het schijnt had Ortence 35 

een affaire met een zekere Jean Pierre. Ze zou Albert 36 

verlaten wanneer ze door jou uitbetaald werd. 37 

 38 

Juul:  Die arme Albert. 39 

 40 

Stef: Dat dacht ik aanvankelijk ook, maar toen bleek het dat 41 

Albert een affaire had met Germaine. 42 

 43 
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Juul: Hoe is het mogelijk.  1 

 2 

Stef: Ortence kreeg haar C4 bij die Jean Pierre, want ze had 3 

hem een mooie auto beloofd en kon die belofte niet 4 

waarmaken. Het ging die kerel ook maar om de lieve 5 

centjes. 6 

. 7 

Juul: De lieve centjes ja.(stilte) En heeft Albert haar ook aan 8 

de deur gezet? 9 

 10 

Stef: Die zelfde avond nog, want haar koffers stonden toch al 11 

ingepakt. 12 

 13 

Juul: En Albert en Germaine? 14 

 15 

Stef: Die gaan het samen proberen.  16 

 17 

Juul: Wat een soep! (stilte)  Maar goed, laat het ons over 18 

iets heel anders hebben. En hoe gaat het met 19 

Marleentje? 20 

 21 

Stef: Heel goed. 22 

 23 

Juul: Marleentje is een schatje. 24 

 25 

Stef: Moet je mij niet vertellen. 26 

 27 

Juul: En je moeder? Die nieuwe methode met stamcel 28 

implantaten is aangeslagen, toch? 29 

 30 

Stef: Ja, gelukkig, mama stevent op een volledig herstel af. 31 

 32 

Juul: Daar ben ik heel blij om.  33 

 34 

Stef: (schenkt uit) Gezondheid… (realiseert en 35 

ongemakkelijk) Sorry, wat zeg ik nu. 36 

 37 

Juul: Niet erg. En hoe gaat het met jouw studies? 38 

 39 

Stef: Ik heb de twee laatste examens afgelegd. Het eerste 40 

ging redelijk en het tweede zal kantje boordje zijn. Eén 41 

herexamen is in principe geen ramp. 42 

 43 
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Juul: En volgend jaar? 1 

 2 

Stef: Moet ik sowieso uitstellen. Eerst een jaartje gaan 3 

werken, in de hoop dat ik werk vind tenminste. Anders 4 

komt er nog een jaar bij tot ik voldoende gespaard heb 5 

om verder te gaan. Maar ik geef de moed niet op. 6 

 7 

Juul: Dat mag je zeker niet doen. De moed opgeven. Dat is 8 

nergens goed voor. 9 

 10 

Stef: Nee, dat is waar. 11 

 12 

Juul: (geeft de doos met het geld aan Stef) Hier, voor jou. 13 

 14 

Stef: Wat is dat? 15 

 16 

Juul: Opendoen. 17 

  18 

Stef: (opent de doos gevuld met heel veel geldbriefjes en 19 

ontsteld. 20 

 Nee Juul dat kan ik niet aannemen. 21 

 22 

Juul: Neem aan. 23 

 24 

Stef: Ik wil jou niet te kort doen en daarbij, ik zoek nog wel uit 25 

of ze jou nergens kunnen helpen. Marleen kent de weg. 26 

 Die nieuwe methoden zijn meestal verschrikkelijk duur. 27 

Ik weet er alles van. Hou dat geld maar bij. Je zal het 28 

heel hard nodig hebben om te genezen. 29 

 30 

Juul: Luister jongen, jij hebt zoveel voor mij gedaan, allemaal 31 

belangeloos. Je was van in ’t begin eerlijk. Jij en ook 32 

Marleentje zijn de enigen die eerlijk waren. Die om me 33 

geven. Ik heb inderdaad de Euromillions niet 34 

gewonnen, maar ik heb wel een mooi spaarboekje. 35 

Centjes die ik niet meer op krijg. Ze zijn voor jou. Voor 36 

je studies. 37 

 38 

Stef: Nee Juul, we moeten eerst uitzoeken of men jou niet 39 

kan helpen zoals ze mama hebben kunnen helpen. 40 

 41 

Juul: Mijn tijd is op jongen. Jij moet dat aanvaarden. Ik heb 42 

het ook aanvaard. En mijn groot geluk is dat ik jou kan 43 
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helpen. Zoals je weet heb ik geen familie meer en jij 1 

was een godsgeschenk. Dat ik jou heb leren kennen, 2 

dat was een hemel op aarde voor mij. Neem die centjes 3 

aan. Ga verder studeren en haal je diploma. Als ik 4 

onder de zoden lig, kom dan eens langs op het kerkhof 5 

en vertel dat je het gehaald hebt. Vooruit, pak aan. 6 

 7 

Stef: (Zeer ontroerd neemt hij het geld aan) Merci Juul. 8 

 9 

Juul: En wat deze fermette betreft, die is voor jullie. Als 10 

bouwkundig ingenieur kan je er alle kanten mee uit. 11 

Maak er iets moois van. 12 

 Marleentje met de groene vingers kan de tuin weer in 13 

orde brengen. Groentjes kweken als ze wilt, terug 14 

mooie bloemen…   15 

 Dokter Brouwers weet van mijn testament en hij brengt 16 

jou wel in contact met de notaris. 17 

Stef: (droevig) Maar… 18 

 19 

Juul: Luister nu goed. Ik ga naar mijn Marieke. We hadden 20 

elkaar beloofd om elkaar altijd trouw te blijven en ik heb 21 

mij er aan gehouden. Ik voelde me nooit echt alleen, 22 

want ik wist dat ze altijd heel dicht bij was. Marieke 23 

staat op mij te wachten, daar ben ik zeker van. Je moet 24 

dus niet triestig zijn omdat ik hier vertrek. Ik zal het daar 25 

veel beter hebben dan hier tussen al die sukkelaars die 26 

denken dat geld het enige is wat hen gelukkig maakt. Ik 27 

neem het hen ook niet kwalijk. Ze moeten nog veel 28 

leren. 29 

 30 

Stef: Ik zal je missen. 31 

 32 

Juul: Daar waar een deurtje dicht gaat, gaat een ander 33 

deurtje open. Je zult weer nieuwe mensen leren 34 

kennen. De wereld ligt aan je voeten jongen. Geniet 35 

van elke dag. 36 

 37 

Stef: Zal ik doen. 38 

  39 

Juul: Zoals ik al zei, mijn testament ligt bij notaris Roevens. 40 

Alles is geregeld. 41 

 42 

Stef: Ik wist niet… 43 
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 1 

Juul: Je moet niet alles weten. Kom hier en pak me eens 2 

goed vast. 3 

 (Ze omhelzen elkaar)  4 

 Ik hou je in ’t oog vanuit de hemel. En als je een Kriekje 5 

drinkt, denk dan eens aan mij. 6 

 7 

Stef: Dat zal ik zeker doen. 8 

 9 

Juul: Dan is het goed 10 

 11 

Stef: Dank u, dank u Juul. 12 

 13 

(er wordt gebeld) 14 

 15 

Stef: Zal ik even opendoen?  16 

 17 

Juul: Doe maar.  18 

 (Stef opent de deur) 19 

 20 

Marleen:  (stapt binnen geeft een zoentje aan Stef) 21 

 Hoe gaat het met Juul? 22 

 (naar Juul) Dag Juul, ik kom nog eens langs. Ik maak 23 

me zorgen. 24 

 25 

Juul: Je moet je geen zorgen maken. Ik ben gewoon moe, 26 

heel moe. Ik ben blij Marleentje, dat je nog even 27 

binnenspringt. 28 

 29 

Marleen: Ja, ik moest je even zien. 30 

 31 

Juul: Marleentje kindje, ik voel dat het niet lang meer zal 32 

duren. Ik neem de laatste trein…, de trein naar mijn 33 

Marieke. Ik ben aan rust toe. Ik ben blij dat ik jullie heb 34 

leren kennen. Twee lieve mensen die echt om me 35 

geven. (stilte) Marleentje, wil jij eens iets doen voor 36 

mij? 37 

 38 

Marleen: Ja, zeg maar. 39 

 40 

Juul: Neem de foto van Marieke eens en geef hem aan mij. 41 

 42 

Marleen: (neemt foto en geeft hem aan Juul.) Hier. 43 
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Juul: (neemt foto aan en houdt hem dicht bij zich) Merci  1 

jongen. Zo is het goed. (stilte)  Gaan jullie maar 2 

stilletjes naar huis. Mijn Marieke wacht. 3 

 4 

Marleen: Kom Juul, geef jouw hand en slaap maar. Wij blijven 5 

nog even bij jou. 6 

 7 

Juul (geeft zijn hand) Dat is goed, heel goed.  8 

 9 

Licht fade out, muziek fade in.       10 

 11 

 12 

 13 

Einde 14 


