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MIJNE VENT IS NIE CONTENT 
Komedie van Luc Kerkhofs 
 
 
PERSONAGES: 
(5D en 3H – alternatieve bezetting mogelijk) 
 
MATJEU KLITSERS (45) 
HILDA (45): zijn vrouw 
CELINE (25): zijn dochter 
FIK DE VADDER (45): zijn buurman 
GEORGETTE (45): zijn buurvrouw 
GEERT (25): zoon van Fik en Georgette 
DOKTER VAN NIEDERMANS: psychologe 
DOKTER MAXICOSE: dokteres van de ziekenkas 
 
DECOR: 
 
We zien de achtergevel van twee aanpalende huizen met elk een achterdeur en een 
venster beneden en boven (eventueel dakvensters).  
Beide tuintjes zijn ingekleurd met wat groen en in beiden zien we de aanzet van een 
tuinhuisje.  
De woning links is van Hilda en Matjeu, waar een muizenkooi een centrale plaats heeft.  
De woning rechts is van Fik en Georgette, in hun tuin staat een tuinkabouter die er het zicht 
overheerst. 
Aan beide kanten staat er een tafel met stoelen en men kan langs beide woningen naar de 
straatkant gaan.  
De tuintjes zijn gescheiden door een lage plastic draad. 
 
 
NOOT: 
 
Het zou goed uitkomen voor de personages indien Georgette volslank is en Matjeu heel wat 
steviger gebouwd is dan Fik.
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EERSTE BEDRIJF    
 
LATE NAMIDDAG 
 
(Het is hoogzomer. Celine, Geert en Georgette zitten aan de (ovalen) tafel, met tafelkleed, van de 
linkse woning. Op de tafel staan 4 tassen, ondertassen, koffielepeltjes, melk en suiker) 
 
GEERT   (leest de krant)  
 
GEORGETTE (aan de rechtse kant tracht ze ook mee te lezen) 
 
CELINE (laat aan de linkerkant haar lappen pop over de krant piepen)  
 
GEERT (trekt krant weg, dit werkt op zijn zenuwen, trekt nogmaals weg, verveeld)  

Moet ik mijn gazet soms in twee scheuren…? 
 
GEORGETTE  Wa is da voor een pop, Celine? 
 
CELINE  Da’s een voodoo-pop. Als ge hard aan iemand denkt dan kruipt de persoon aan 

wie ge denkt in deez pop. 
 
GEERT  Da’s allemaal dikke kwats. 
 
CELINE  (tikkeltje verveeld)  Och, gij vindt àlles kwats gij. 
 
GEORGETTE Mijn vader had vroeger zo ‘ne  stok om water mee te zoeken. Op ne keer 

vond ‘m een plek waar een waterbron zou zijn. Die gasten van de gemeente 
kwamen mee hun machien, maar ze boorden los door zijne mazoutketel. 
Toen heeft ‘m zijne stok maar weggesmeten. 

 
HILDA   (komt buiten met  plateau met daarop koffiepot en koekjesdoos, schenkt koffie)  

Allemaal koffie? 
 
CELINE Ja, mee een koekske. 
 
GEERT Celine, we moeten mijne nieuwe sterrenkijker nog gaan halen hé. 
 
CELINE Gij gaat nog eens veranderen in ne sterrenkijker gij. En daarbij, as gij op uw 

werk baas zijt over 40 vrouwen, dan snap ‘k nie da ge ’s avonds nog goesting 
hebt om naar sterren te kijken. 

 
GEERT Denkte gij da die 40 vrouwen allemaal sterren zijn? Vergeet ‘t. Daar zitten héél 

wat mottige exemplaren tussen.  
 
CELINE Maar schoon ook. En ge gaat mij nie vertellen da daar eens niks anders gebeurt 

op uw werk! 
 
GEERT Gij werkt in een fabriek, en daar werken venten. Moet ik dan ook jaloers zijn? 
 
CELINE (ontwijkt onderwerp en opent de koekjesdoos) Hier, val aan…! 
 
GEORGETTE  (zal vanaf nu met tussenpozen van de koekjes eten) 
 
CELINE (tegen haar muis in de kooi) Hedde gij ook goesting in een koekske, Nelson? 
 
GEERT (tot Georgette en Hilda) Is da nog normaal als ge zo tegen een muis bezig zijt? 
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CELINE (lichtjes boos, verontwaardigd) Ik moet wel, als ik mee u toch nie kan klappen. 
(met opgetrokken neusje) Trouwens gij klapt toch ook tegen uwen Dinky en da’s 
maar ne plastieken tuinkabouter. 

 
HILDA (tot Georgette) Het verschil tussen ne zoon en een dochter is toch groot hé.  
 
CELINE (beslist) Ben ik hier nie welkom? Zeg ’t maar, dan ben ik weg, hé ma! 
 
HILDA Zo bedoelde ik het nie, Celine. (ergert zich) Maar…, voor ’t minste zijde gij op uw 

tenen getrapt. 
 
GEORGETTE (begint plots in het wilde weg te slaan) En dazerikken da hier zitten hé! Waarom 

komen die altijd naar mij?  
 
HILDA  Gij zult gij zoet bloed hebben, hé Georgette. 
 
GEERT (wijzend) Daar se, daar zit er weer ene op uw schouder! 
 
GEORGETTE (springt recht en huppelt paniekerig richting Geert) Slaagt ‘m dood…! Slaagt ‘m 

dood…, alle vooruit! 
 
GEERT Grapke ma. 
 
GEORGETTE (geeft Geert een por)  Daar sè!! 
 
CELINE  (kuiert ondertussen langs de scheidingsdraad) Zèg ma, kan onze pa eens niks 

doen aan die draad? Die is veel te hoog.  
 

HILDA  Och menneke, da heb ik hem al zo dikwijls gevraagd.  
 
GEORGETTE Voor mij is die draad ook te hoog. (doet haar benen open en kijkt naar beneden) 

Mijne middengang gaat nog eens doorscheuren als ik mijn benen over die 
draad zet. 

 
CELINE Waar zit onze pa eigenlijk? 
 
HILDA  Waar denkte? 
 
CELINE Is die nu weer bowlingen?  
 
GEORGETTE Ja, mee onze Fik. 
 
GEERT Das bijna elke dag. Kunnen die daar nie beter blijven wonen? 
 
GEORGETTE Als ze op den bowling zitten dan hebben wij er gene last van.  
 
HILDA Neenee…, maar soms wordt ‘t toch allemaal te veel, hé Georgette. Wette gij da 

onze Matjeu ’s nachts al droomt over zijnen bowling! 
 
GEORGETTE Onze Fik ook. Deze nacht heeft ‘m weer een paar keren ne strike gesmeten, 

hij ging er nogal op los. Ik sta vol blauwe plekken…! (trekt bloes een beetje 
open, kijkt en laat zien) 

 
HILDA Onze Matjeu was deze nacht zijnen bal kwijt, denk ik, want waar die overal mee 

zijn vingers gezeten heeft…! 
 
GEORGETTE Ik vind da ons venten allebei teveel drinken de lesten tijd. Daar gaat geen 

training voorbij of ze komen zat thuis. 
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GEERT Ne vent begint alleen te drinken… als ‘m nie meer content is.  
 
HILDA  Onze Matjeu is inderdaad nie meer content… ‘t Is hier alle dagen iets.  

Ofwel is deez nie goe, ofwel is da nie goe, ’t is nooit goe.  
 
GEORGETTE (verontwaardigd) Onze Fik is ook nie meer content. Die maakt al van zijne 

neus als ik z’n bestek aan de verkeerde kant van z’n teloor leg. Ik heb al wa 
moeten horen de lesten tijd. 

 
CELINE  Ik vraag niks niet meer aan onze pa, ik weet toch op voorhand welk antwoord 

da ‘k gaan krijgen.  
 
GEERT Dan moete daar iets aan doen, hé dames. 
 
HILDA (vervolgt) En dan komt daar da slaapwandelen van onze Matjeu nog bij. Elke 

nacht is die op stap. En in zijne blote flieter hé. Deze nacht ben ik hem gaan 
zoeken hier in den hof. Was meneer tegen onze Nelson aan ’t redeneren. En ’s 
anderendaags weet die van niks meer hé. 

 
GEORGETTE (reactie van ongeloof) En zo helemaal in zijne blote…? 
 
HILDA  Geloofde me nie? Ik hem ‘r deze nacht zelfs ne foto van gemaakt. 
 
GEORGETTE Haha, die wil ik wel eens zien. 
 
HILDA  Ik zal ‘m eens gaan halen. (gaat naar binnen) 
 
GEORGETTE (knikt gretig) 
 
GEERT (licht protesterend) Allé ma, da doet ge toch nie! 
 
GEORGETTE (verwonderd) Waarom nie…? Ne blote vent is gelijk nen boom zonder 

bladeren. 
 
GEERT Allé ma….! 
 
CELINE (vervolgt) …of een lamp zonder kap. 
 
GEERT (geeft Celine verontwaardigd een duw) Zolang dat ‘m hier in den hof slaapwandelt 

is da nie erg, maar als ‘m ‘t straat opgaat…! Als ‘m de police tegenkomt, 
zouden ze ‘m nog in den bak steken voor zedenschennis. 

 
HILDA  (komt terug naar buiten met de foto en toont hem aan Georgette)  Verschiet nie 

hé…! 
 
GEORGETTE (monstert de foto, tong piept en beweegt tussen de lippen) Amaai, mee héél zijn 

fanfare bloot zèg.  
 
HILDA  Maar mijn flits werkte nie goe. 
 
GEORGETTE De Matjeu z’n flits des te beter precies. 
 
CELINE (bekijkt de foto)  Onze pa zou nie misstaan mee een tutuke.  
 
GEERT (ad foto) Moet ik daar eens een tutuke bij monteren?  
 
HILDA  Kunde gij da?  
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GEERT  Mee de computer kunde alles. Mailt die foto maar eens door, dan zal ik er eens 

iets schoon van maken. 
 
HILDA  Da’s goe. 
 
(Stilte, drinken koffie eten koekje) 
 
CELINE  (tegen Geert) Nu heeft onze pa toch ne nieuwe televisie besteld zeker, nen High 

Definition mee een scherm van 1,20m. 
 
HILDA  (vooraan op het podium,uitleggend tegen het publiek) Ja, hij ziet altijd naar “Home 

and away”… (wenkbrouwen ophalend, berustend) …en nu wilt ‘m in ene keer zone 
home-cinema in huis halen. 

 
GEORGETTE Wa kost zone homo-cinema? 
 
HILDA (heen en weer gaand) Veel geld. Maar mee z’n job bij ‘t Spoor is da geen 

probleem, zegt ‘m. Onze Matjeu ….. (vertellend uitleggen) zit op nen bureau.., 
doet van den hele dag gene klop….., verdient veel geld………, (besluitend) maar 
is nie content. Hij heeft nu aan een examen meegedaan voor nog een beter job. 
Hij denkt dat er deze week ne psycholoog van ‘t Spoor gaat komen. 

 
GEERT Die heeft met hem gebeld zeker. 
 
CELINE (geeft Geert een por in de zij of een stamp tegen z ’n scheen) 
 
HILDA  Hoe wette gij da…? 
 
GEERT (verzint snel) Euh…, da heeft ‘m toch verteld! 
 
GEORGETTE (naar publiek sprekend) Da’s nogal een verschil mee onze Fik. Die werkt aan 

de gemeente als grachtenkuiser. (verklarend) ’s Avonds ne zere rug, en 
handen die open liggen. Een héél smerig werk, voor een héél klein preeke. 
Denkt gij da die content is? (horizontaal gebaartje onder haar neus)Tareire! 

 
HILDA  Och Georgette, venten hè menneke….. 
 
GEORGETTE En wij…., wij zijn just nog goe genoeg om eten te maken… en de was en de 

plas te doen. (beslist)  En eerlijk gezegd.., ik ben da moe…!  
 
GEERT Ma, als ik iets moe ben dan doe ik daar iets aan. 
 
HILDA Nu hebben ze weer schrik da ze dement gaan worden. Sinds da ze een 

reportage hebben gezien op den televsie, hebben ze samen d’r euthanasie-
papieren ingevuld. (tikkeltje sarcastisch) Da ze nu maar goe zien wat ze doen,  
want voor ‘t minste kunnen we hun papieren bovenhalen! 

 
GEORGETTE (vervolgt) Als onze Fik drie keren op enen dag iets vergeet, dan heeft ‘m prijs! 

Goe geweten! 
 
HILDA (troostend) Och Georgette, onzen dag komt nog wel. (nadruk) Maar iedereen 

moet meespelen hé. 
 
CELINE (nieuwsgierig) Wa zijde van plan, ma…?  Nu maakte mij echt curieus… 
 
GEORGETTE Vertel ‘t maar, Hilda. Wij doen mee, hé Geert.  
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GEERT Ja, voor zoiets sta ik altijd klaar hé. 
 
HILDA  Geef me nog efkes tijd, dan komt ‘t allemaal in de saccoche. 
 
CELINE (ongeduldig) Maar allé, nu weten we nog niks. 
 
HILDA  (ontwijkend, afsluitend) Hedde gij dat buske peper nu al gevonden? 
 
CELINE Waarom klapte gij nu al heel d ‘n dag over da buske peper? 
 
HILDA  Da MOET gevonden worden tegen da onze pa thuiskomt. 
 
CELINE Maar waarom…? 
 
HILDA  Daar heb ik mijn redenen voor. 
 
CELINE (prutst ondertussen weer aan haar voodoo-pop) Kom Geert, we gaan uwe 

sterrenkijker halen. (ze steekt plots de naald in het been van de voodoo-pop, laat 
ze achter op de tafel, waardoor Georgette eensklaps recht springt van haar stoel) 

 
GEORGETTE (pijnkreet)  Aauwh…! 
 
GEERT Was da Celine mee haar voodoo-pop?  
 
GEORGETTE  Nee, d ‘r zat nen dazerik op m‘n been. 
 
CELINE/GEERT  (staan recht en willen er vandoor) 
 
GEORGETTE Voorzichtig met die moto, hé Geert. 
 
GEERT Altijd, hé ma. (richting linkerwoning, helpt Celine over de draad stappen) 
 
HILDA  En breng van onderweg nog maar een buske peper mee? 
 
CELINE (verveeld) Daar staat er nog wel ergens eentje in de kast. 
 
HILDA  Jamaar, dan heb ik een buske op reserve. 
 
GEERT (tot Hilda aan de hoek van het huis) Hedde gij aandelen in peper, of wà…? 
 
GEERT/CELINE (Celine trekt Geert af langs de straatkant)  
 
(Op de achtergrond horen we het geluid van een snel vertrekkende moto) 
 
HILDA  Wette gij da wij allebei ons pollekes mogen kussen mee zo’n brave kinderen, 

Georgette? 
 
GEORGETTE (dromend) Wa kan de liefde toch schoon zijn. 
 
HILDA Ja, als ge joeng zijt. (berustend, zuchtend) Maar als ge nen dag ouder wordt 

gelijk wij dan schiet daar nie veel van over. 
 
GEORGETTE Wist gij da die twee al plannen hebben? Ze willen binnenkort gaan trouwen.  
 
HILDA  Onze Matjeu vindt da nog veel te vroeg. 
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GEORGETTE Ja, ge ziet da aankomen hé,… (dromend, genietend) …onze Geert en uw 
Celine zijn voor elkander gemaakt. (dromend) Om eerlijk te zijn, ik had toch 
gere een dochter gehad.  

 
HILDA Onze Matjeu had liever ne zoon gehad, dan kon hij ‘m leren bowlingen,  

zegt ‘m. 
 
GEORGETTE Had ik een dochter dan kon ik ermee klappen over de leste nieuwe mode en 

over mijn dieet. 
 
HILDA  (verwonderd) Zijde gij nog altijd op dieet? 
 
GEORGETTE (berustend) Ja. Kan ik anders? (pakt nog een koekje, veert recht en toont haar 

achterste) Ge moet eens kijken wa ik moet meesleuren. 
 
HILDA (wil nu ook een koekje nemen, maar de koekjesdoos blijkt leeg)  Zijn die allemaal 

op…? 
 
GEORGETTE Sorry Hilda, da’s uit gewoonte hé. Als ik iets in mijne mond heb dan vergeet 

ik mijn miserie. 
 
HILDA  Zèg.., iedereen mankeert wel iets, hé Georgette. 
 
GEORGETTE Onze Fik zegt altijd: “Georgetteke, gij zijt gelijk ne schonen auto, maar uwe 

remork is te groot”. Dan heb ik goesting om die een patat tegen zijne smikkel 
te geven hé.  

 
HILDA Onze Matjeu vindt da mijn borsten te klein zijn. Hij zegt : “Hilda, gij zijt ne 

Ferrari, maar ge mankeert een paar gardeboe’s“. Nu wilt ‘m mij een 
borstvergroting cadeau doen voor mijne verjaardag. Maar ik twijfel nog. Wa 
zoude gij doen? 

 
GEORGETTE Die venten hebben allemaal schoon klappen, maar wie moet ‘t altijd wel 

meesleuren hé. 
 
HILDA  (showt haar buste) Vindt gij ook da mijne winkel te klein is? 
 
GEORGETTE Allé Hilda, gij zijt toch een pronte vrouw. 
 
HILDA  Maar gij ook zenne, Georgette. 
 
GEORGETTE En nu gaan we d‘r over zwijgen of ik word er nog depressief van. 
 
HILDA  Ne vent is iets goe.., maar ge zoudt ‘m soms eens voor een tijdje achter slot en 

grendel in de kast moeten kunnen steken en er alleen uithalen als ge ‘m voor 
iets nodig hebt. Wa vinde van m‘n voorstel om ons venten eens goed bij hun 
pietje te pakken? 

 
GEORGETTE Geweldig. (schuddekoppend) Zo gelijk nu kan ‘t voor mij nie meer. Vandaag 

zijn we voor niks goe.., morgen maken ze ons belachelijk…, en volgende 
week geven ze ons mee met ’t groot huisvuil! (ad lege koekjesdoos) Hedde 
gij nog koekskes in huis? 

 
HILDA  Een heel kast vol. 
 
GEORGETTE Kom, dan gaan we die ook eens proeven. 
 
GEORGETTE/HILDA  (gaan binnen in de woning van Hilda) 
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MATJEU/FIK (komen thuis met hun bowlingzak langs de rechtse woning, bowlingzak in de 

rechterhand. Ze hebben duidelijk gedronken) 
 
MATJEU (legt z’n arm om Fik z’n schouders, joviaal) …gij zijt mijnen beste kameraad, Fik. 

Omdat gij maar aan de gemeente werkt,.. zijde gij nie minder dan ikke hé. Als 
we u mee wat geld kunnen helpen dan doen wij da toch zekers. 

 
FIK  (kordaat)  Nee Matjeu, da wil ik nie!  
 
MATJEU/FIK (laten een flinke boer) 
 
MATJEU Hoeveel trapisten hebben we vandaag gedronken, denkte? 
 
FIK  Veel. (hikt) Héél veel. 
 
MATJEU En hoeveel heb ik er betaald, denkte…….?  
 
FIK  (niet begrijpend, nadenkend) 
 
MATJEU Allemaal Fikske, allemaal heb ik ze betaald. 
 
FIK Oh ja…? (probeert z’n portefeuille al ronddraaiend te pakken in rechterachterzak) 

Hoeveel moet ik u betalen, Matjeu? 
 
MATJEU Nikske jonge. Da’s gere gedaan…, omdat gij mijne beste maat zijt. 
 
FIK Merci Matjeu, merci (bekijkt en zwaait het zakje met bowlingbal in richting publiek) 

Hoeveel punten hebben we vandaag gesmeten? 
 
MATJEU Ikke veel meer dan gij… (verklarend) En wette gij waarom? Omdat mijnen 

bowlingbal gemaakt is van poly- urethaan. En die van u is maar van gewone 
geperste plastic. 

 
FIK  (niet begrijpend) Denkte gij da, Matjeu? 
 
MATJEU (uitleggend) Zijt eens eerlijk, uwen bowlingbal trekt toch op niks. Die is zelfs nog 

nie helemaal rond…! Hoe kunde ge daar nu ooit een spel mee winnen? 
(verklarend) Wette gij da de mijne meer dan 600 euro heeft gekost? (troostend) 
Maar als ik na de zomer ne nieuwe bal koop dan krijgde gij den deze. 
 

FIK  (gaat naar de draad ziet de tuinkabouter, ad kabouter, trots, genietend)  
Ziet ‘m daar staan, onzen Dinky. Reclameert nooit, altijd content, eet nie, drinkt 
nie. Die heeft just mijn karakter. Maar hij zou nog moeten kunnen klappen. 
 

MATJEU (belerend) Fik, wiste gij da ‘t karakter van ne mens afhankelijk is van hetgeen 
dat ‘m bestelt in de frituur? 

 
FIK  Nee, da wist ik nie. 
 
MATJEU Allé… wa bestelt gij altijd in de frituur? 
 
FIK  Ne grote mee pickles, ne pekelharing en een hardgekookt ei. 
 
MATJEU (uitleggend, verklarend) Da wilt zeggen da gij nen “allrounder” zijt. Da ge ’t leven 

onder de knie hebt. 
 
FIK   En wa bestelt gij altijd in de frituur, Matjeu? 
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MATJEU (zelfzeker) Ne grote mee ne kraker en drie curryworsten… (laat onzeker 4 vingers 

zien) …mee een potteke choppy-saus. 
 
FIK  (nadenkend) Wilt da dan zeggen da gij ne vreetzak zijt? 
 
MATJEU Nee, ik ben nen alleseter. Ik ben overal thuis. Verstaade? 
 
FIK  (bewonderend) Gij zijt toch wel ne slimme mens, hé Matjeu. 
 
MATJEU  Wa bestelt uw Georgette altijd? 
 
FIK  Ne vettige cervela mee look zonder velleke en ne mammoet mee Franse 

mosterd. 
 
MATJEU (schiet in de lach) Ne mammoet…? Ja soort zoekt soort hé. 
 
FIK Waarvan denkt gij da ons Georgette zo’n dik gat heeft? (verklarend) Een paar 

weken geleden hebben we voor haar ne nieuwe velo gekocht. (verontwaardigd) 
Ik heb er zelfs ne grotere zadel moeten bijkopen. (verklarend) Als we mee de 
velo gaan rijden dan ziede van hare zadel niks meer. Ik rijd ook altijd vóór haar, 
want achter haar…, da ‘s precies of da ge den hele tijd op den basiliek van 
Koekelberg zit te zien. 

 
MATJEU (schiet in een lach) De basiliek van Koekelberg…  
 
FIK (lacht eerst ook mee, dan nieuwsgierig) Wa bestelt uw Hilda altijd in de frituur, 

Matjeu? 
 
MATJEU Ne kleine mee mayonaise en ne loempia mee warme curry, maar de frieten 

mogen nie in een tipzakske! Dat heeft ze nie gere. 
 
FIK Oei… (met gebaartje naar Matjeu z’n kruis) …en als gij nu…? Wette wel…? 
 
MATJEU (verklarend) Nee Fik, ik heb geen tipzakske. 
 
FIK  Zijde gij voor de rest content mee uw Hilda? 
 
MATJEU Gij weet ook da ik ‘t nie getroffen heb mee hare bovenkant hé. (gebaar over 

borst) ‘t Is de moeite nie. Toch spijtig hé, den ene heeft veel te veel en den 
andere heeft niks. Zelfs nen blinde kan zien da daar boven iets mankeert. 

 
FIK  (stil)  Wa doede gij dan als ge bezig zijt? 
 
MATJEU (berustend) Mijn ogen dicht doen en op “den tas” werken. 
 
FIK  Och Matjeu, we zullen er toch moeten mee leren leven. 
 
MATJEU (idee, genietend, stoot Fik aan) Fik, Fik  héla…, wa zouden ons vrouwen ervan 

zeggen als wij nu eens moesten voorstellen...  om te ruilen…? 
 
FIK/MATJEU  (schieten in de lach) 
 
FIK Die zouden nogal een gezicht trekken, denk ik. Gij mee ons Georgette, en ikke 

mee uw Hilda, haha. 
 
MATJEU Willen we ’t seffens eens voorstellen? (even ernstig) Maar alleen om te lachen 

hé. 
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FIK  Da durf ik nie. We hebben gedronken en euh… 
 
MATJEU (onderbreekt) Maar jawel…! IK zal ‘t wel eens op tafel smijten.  (belerend) Maar 

houdt u serieus hé, dan denken ze da we ’t menen. 
 
FIK  (tracht nu met veel moeite over de scheidingsdraad te stappen) 
 
MATJEU Die draad wordt precies elke dag hoger en hoger. 
 
FIK Ja, vroeg of laat ga ik daar eens met mijne portemonnee blijven achter hangen. 
 
HILDA/GEORGETTE  (komen naar buiten met kwade blik) 
 
FIK (stil tot Matjeu, trekt Matjeu mee) Sssst…, daar zijn ze…! (achterom kijkend, 

lachend) En volgens mij is er onweer op komst! 
 
GEORGETTE (boos) ’t Was weer plezant op den bowling zekers? 
 
FIK  (lachend) Ja héél plezant. 
 
MATJEU/FIK  (beleven dikke pret als ze beiden gebaartjes maken van “dikke poep” en “kleine 

buste”) 
 
HILDA  (kortaf, boos tot Matjeu) Wa valt er te lachen…? Lacht ge ons uit of wà…? 
 
MATJEU (ontkennend, verklarend) Neenee…, de Fik en ik hebben afgesproken da we eens 

van vrouw willen verwisselen. Die Fik is ne plezante hé, haha. 
 
GEORGETTE (cynisch) Ja, nen hele plezante. 
 
MATJEU (naar Hilda toe, sussend) Da was maar om te lachen, hé Hilda. (naar deur toe) Is ’t 

eten al gereed, want ik rammel van den honger? (wil binnengaan) 
 
HILDA (als Matjeu bij de deur is, naar hem toe)  Wa gaat gij daar doen, Matjeu Klitsers…? 
 
MATJEU Naar binnen. Ik woon hier al 25 jaar, tiens. 
 
HILDA  (zelfzeker) Blijft gij maar schonekes buiten. 
 
MATJEU (verwonderd, niet begrijpend) Waarom…? 
 
HILDA  (uit de hoogte) Wij gaan eens ècht verwisselen…! 
 
FIK  (sussend) Jamaar Hilda, da was maar om te lachen hé. 
 
GEORGETTE (ernstig)  Voor ons nie…! 
 
HILDA (gooit zich voor de deur,maakt ze met de sleutel vast dan tot Matjeu, zelfzeker) Gij 

komt hier nie meer binnen! 
 

MATJEU (verbaasd) Waarom nie…? 
 
GEORGETTE (beslist) Omdat wij ècht gaan wisselen! 
 
FIK  (niet begrijpend) Hoe…? Wij ook dan…? 
 
GEORGETTE (beslist) Ja. 
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HILDA  (vervolgt)  Vanaf NU…! 
 
MATJEU (wordt nu toch wat nerveus) Hilda, maak die deur eens los! 
 
HILDA  (kordaat) Niks van! 
 
MATJEU Waar is de sleutel? 
 
HILDA  Hier…! (steekt de sleutel bij haar borsten) En daar zit ‘m goe. 
 
MATJEU (met lachje naar publiek)  Dan zal ik ‘m rap gevonden hebben, haha. 
 
HILDA  (dreigend) Oh gaat meneer mij nog uitlachen ook…? 
 
FIK   (wil ondertussen over de draad stappen richting linkse woning) 
 
GEORGETTE (roept tot Fik)  Hé bleitsmoel, wa gaat gij dààr doen...? 
 
FIK   Binnengaan, waarom? 
 
GEORGETTE (beslist) Hier blijven gij…! 
 
FIK (onzeker, probeert grappig te zijn)  Hedde gij uwe sleutel ook verstopt? (bij 

zichzelf, tegen het publiek, zich in de haren krabbend, achterwerk strelend) Oeioei, 
daar kan ik drie weken naar zoeken…! 

 
MATJEU (tot Georgette, onzeker) Dus ik moet vanaf nu bij u gaan wonen…? 
 
GEORGETTE (kort) Ja.  
 
FIK  (tot Hilda, niet gelovend)  En ikke bij u…? 
 
HILDA  (kort) Ja. 
 
MATJEU Dan ga ik eerst mijn kleren pakken. 
 
HILDA  Gij pakt just NIKS…, zelfs uwen bowlingbal pakte nie mee! (wijzend naar z’n 

bowlingzak) Laten vallen…!   
 
MATJEU (reageert niet, verbaasd) 
 
HILDA  (luider als er geen reactie komt) Laten vallen… of hoorde nie goe…? 
 
GEORGETTE (even streng, tot Fik)  En gij.. ook…! 
 
MATJEU/FIK (bekijken elkaar, leggen de zakken samen voorzichtig, aarzelend op de tafel) 
 
GEORGETTE ALLES wordt gewisseld, zelfs de kleren! 
 
FIK (paniekerig) Maar Georgetteke, de Matjeu z’n kleren gaan nie passen voor mij. 
 
HILDA  En mee ALLES bedoelen we ook den auto. 
 
MATJEU (verbaasd)  Mijne mercedes ook…? 
 
HILDA   (vervolgt) …en uw werk, en uw geld. ALLES…! 
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MATJEU (tot Georgette)  Heeft de Fik iets op zijne spaarboek staan? 
 
GEORGETTE Wat denkte, als ge voor de kost grachten moet kuisen bij de gemeente. Hij 

kan er maar amper de naft voor onze lada mee betalen. 
 
FIK Onze lada moet ik nie meer hebben, want ik heb nu de mercedes van Matjeu. 
 
GEORGETTE (neemt bowlingzak van Fik van de tafel geeft hem brutaal aan Matjeu)  Dus vanaf 

morgen moogde GIJ gaan grachten kuisen. (zelfzeker) En nu meekomen, 
maar helpt mij eerst over die draad hier. 

 
MATJEU (zenuwachtig,onhandig helpt haar) 
 
HILDA (geeft bowlingzak van Matjeu aan Fik) En gij moogt naar uwen bureau gaan bij ‘t 

Spoor. (maakt haar deur terug los)  
 
FIK   (wil aarzelend de woning van Hilda binnengaan) 
 
HILDA  (houdt hem brutaal tegen)  Héla gij, ikke eerst hé…! 
 
MATJEU  (wil twijfelend binnengaan in de woning van Georgette)  
 
GEORGETTE (tot Matjeu)  En uw voeten afvegen aan de mat! 
 
HILDA/GEORGETTE (gaan eerst binnen) 
 
MATJEU/FIK (voor ze  binnengaan kijken ze elkaar nog eens aan, dan sombere gebaartjes 

naar elkaar) 
 
FIK (zich in de deur terug draaiend, stil tot Matjeu)  En wa nu…? Was ’t da wa ge 

bedoelde…? 
 
MATJEU  (berustend, haalt z’n schouders op) 
 
FIK  ‘t Was uw idee hé. Zie ons hier nu staan…! 
 
MATJEU (berustend) Och, da’s maar voor enen dag. Morgen zijn die al weer blij da ze 

hunne vent terug hebben. 
 
FIK/MATJEU (gaan naar binnen) 
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TWEEDE BEDRIJF  
 
EEN DAG LATER, ‘ S MORGENS 
 
(Een sterrenkijker staat opgesteld aan de rechtse woning. Het ontbijtgerief van HILDA staat op tafel) 
 
HILDA/GEORGETTE (op, gaan eventueel iets bijhalen) 
 
GEERT (staat vooraan tegen de draad, speurt de hemel af) 
 
CELINE  (staat naast hem, streelt ondertussen haar muis Nelson, houdt ze vervolgens bij de 

lens van de sterrenkijker, joviaal) Hier Nelson, kijkt gij ook maar eens door de lens 
van nonkel Geert. 

 
GEERT (geërgerd)  Celine, laat me gerust! 
 
CELINE (niet begrijpend) Hoe kunde nu sterren zien op klaarlichten dag? 
 
GEERT (verklarend, belerend) Ik zie niks maar ik weet da ze er staan. Hier staat de 

Polaris, daar de Grote Beer, en ginder staat de Kleine Beer.  
 
CELINE (lichtjes verontwaardigd) Waarom mag onze Nelson dan eens nie door da ding 

kijken? 
 
GEERT Da’s geen speelgoed hé. 
 
CELINE (op haar tenen getrapt) Uwe sterrenkijker hangt me ferm de keel uit. Voor u 

bestaat er niks anders meer. Ge hebt me nog nie meer bezien. 
 
GEERT (verveeld) Kunde gij nu eens efkes zwijgen want ik moet da ding nog afstellen. 

(kijkt ondertussen verder door z’n sterrenkijker).  
 
CELINE  (steekt stiekem de flap vooraan op de lens van de sterrenkijker) En wa is er nu te 

zien…? 
 
GEERT Nu zie ik een Zwarte Gat. 
 
CELINE  (boos, pruilend) Zwarte gat…, zwarte gat…, zie maar da gij geen zwart gat hebt! 
 
HILDA/GEORGETTE (zetten ondertussen het ontbijt verder gereed op hun eigen tafel. Er is een 

duidelijk verschil tussen het ontbijt op beide tafels.)  
 
CELINE            (zet de muis terug in de kooi, tegen Nelson) Stomme Geert… stomme Geert 
 
GEORGETTE Geert, ge kunt komen eten. 
 
GEERT Ik heb genen honger. (blijft bij z’n sterrenkijker) 
 
CELINE (moeit zich, sarcastisch) Nee, zijne sterrenkijker is belangrijker. 
 
GEERT (bijt van zich af) Speelt gij maar mee uw muis! 
 
GEORGETTE (tot Hilda, nieuwsgierig)  Is onze Fik al wakker? 
 
HILDA  (met binnenpretjes)  Hij zoekt achter ‘t scheergerief van onze Matjeu. 
 
GEORGETTE Matjeu past de kleren van onze Fik, maar ze zijn allemaal te klein. (met stil 

lachje) Zelfs ‘t ondergoed. Alles geraakt er nie in, haha. 
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GEERT  (neemt lens mee, af als Fik op komt)  
 
CELINE  (zet zich aan tafel bij Hilda, tegen het tuinhuisje) 
 
FIK   (komt tevoorschijn uit de rechtse woning, draagt een te groot maatpak met een te 

grote stropdas, heeft veel moeite om z’n broek op te houden) 
 
GEERT (tot Fik)  Pa, ge verzuipt bijna in uw kleren. 
 
FIK  Ja, ik moet zien da ik niks kwijtspeel! (zet zich dan aan tafel bij Hilda) 
 
MATJEU (komt uit de linkse woning. Hij draagt de werkkledij van een plaatselijke 

gemeentearbeider, maar die is duidelijk te klein voor hem, peutert de naad van z’n 
broek uit z’n billen en ergert zich) En da kruipt daar altijd tussen hé…! 

 
CELINE (tot Matjeu)  Wa hedde gij nu aan? Zo heb ik u nog nooit gezien. 
 
MATJEU Ik ga vandaag grachten kuisen bij de gemeente. 
 
FIK (vervolgt tot Matjeu)  Ge moet maar oppassen voor de muscusratten. En zorgt da 

‘t water nie in uw botten loopt. En da ge nie mee de zeis in uw voeten kapt! 
 
MATJEU Zie gij maar naar uw eigen. Ge zijt precies n ‘n afgevrozen kerstboom. 
 
FIK  En gij een Michelin-manneke da ze te warm gewassen hebben! 
 
MATJEU  En gij hangt met uwe plastron in uwe koffie! 
 
FIK  (haalt het eindje van z’n stropdas uit z’n kop koffie) 
 
HILDA  (reinigt das met servet)  
 
FIK  (onder het reinigen tot Hilda) Ja sorry hé, ik ben da nie gewoon zo’n schotelvod 

onder m ‘n kin. 
 
MATJEU  (zet zich aan tafel bij Georgette) 
 
GEERT (op, kust Matjeu opgewekt, zet zich aan tafel tegen het tuinhuisje, eet)  

Goeiemorgen, pa. 
 
MATJEU (veegt demonstratief over wang) Ik hou nie van da gelèk ’s morgens op nuchter 

maag. (monstert het povere ontbijt, dan tot Georgette) Is da alles…? Wa moet ik 
eten? 

 
GEORGETTE Nen boterham mee choco. 
 
MATJEU Zijn er geen gekookte eikes, of spek? En waar is mijn fruitsap? 
 
GEORGETTE In de ijskast. 
 
MATJEU Kunde gij dat eens gaan halen? 
 
GEORGETTE Doet ‘t zelf, da moet ik ook doen! (ze wordt geplaagd door insecten rond haar 

hoofd. Ze hanteert de vliegenmepper en gaat tot achter Matjeu staan, aanvallends 
gereed.) 

 
MATJEU  (lijkt op z’n hoede)  
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GEORGETTE (Slaat op een onbewaakt moment met de vliegenmepper op Matjeu z’n schouder) 
 
MATJEU (pijnkreet)  Auwhhh…, waarom doet gij da…? 
 
GEORGETTE Daar zat n ‘n dazerik op uw schouder. 
 
HILDA Wilde nog wa vers fruitsap? Of wa kaas, of hesp of saucisse..? Of wilt ge nog 

een zachtgekookt eike? Of hedde gij liever dat ik wa spek bak? 
 

FIK Neenee, ik ben al blij als ik m’n handen terugvind. (rolt de mouwen van z’n te 
lange vest op) En mijn broek is precies nen doolhof. Als ik drie stappen zet 
hangt ze op m’n enkels. 

 
HILDA   Doe dan bretellen aan. 
 
MATJEU  (wil choco op z’n boterham smeren, maar die is niet zo smeerbaar waardoor er grote 

gaten in z’n boterham ontstaan, laat dit zien)  Hoe oud is die choco, Georgette? 
 
GEORGETTE  (neemt chocopot vast en bekijkt hem onderzoekend langs buiten)  Van mee 

Pasen …,  
 
MATJEU (bekijkt de binnenkant) 
 
GEORGETTE (vervolgt) …verleden jaar…! 
 
MATJEU (bonst chocopot op de tafel, veert boos recht)  En nu ben ik het moe hé…! Ik ga 

terug naar m’n eigen huis. 
 
HILDA  (snel met het broodmes naar de scheidingsdraad, dreigend met het broodmes tot 

Matjeu) Riskeer het nie hé…!  
 
GEORGETTE (tikt op haar horloge)  Kom Matjeu, doe maar een beetje voort want ge moet 

seffens naar uw werk vertrekken. 
 
MATJEU (bijna smekend)  Allé Hilda, laat mij terugkomen. 
 
HILDA  (beslist) Niks daar van…! 
 
MATJEU (niet begrijpend) Maar waarom nie? 
 
HILDA  (boos) Omdat gij nooit content zijt. 
 
MATJEU (verontschuldigend) Jamaar, da was toch maar om te lachen. 
 
HILDA  (cynisch)  Ja, ik heb krampen in mijnen buik van ‘t lachen, ha-ha-ha! 
 
MATJEU (tot Fik, hulpzoekend)  Allé…, zegt gij ook eens iets hé…! 
 
FIK  Neenee, voor mij is ’t goe zo. (steekt stuk charcutterie in de mond, knikkend) Goeie 

saucisse. 
 
MATJEU  (neemt met tegenzin terug plaats aan de ontbijttafel bij Georgette, zoekt, neemt de 

solo, tot Georgette niet begrijpend) Is er geen goei boter?  
 
GEORGETTE (haalt haar schouders op) 
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MATJEU (verontwaardigd) Ik moet toch gene solo… (of een ander merk) …op mijnen 
boterham smeren? 

 
FIK  (presenteert treiterend zijn boterpotje)  Wilde van mij een beetje, Matjeu…? 
 
HILDA  (dreigend tot Fik)  Gaat gij deze nacht gere in het tuinhuizeke slapen? 
 
FIK  (snel, ontkennend) Nee, nee. 
 
HILDA  (dreigend) Dan zou ik maar zwijgen en voort eten! 
 
GEORGETTE  (snijdt reepjes brood, besmeert die overvloedig met choco en eet die vervolgens 

op) 
 
MATJEU (tot Georgette)  Waarom smeerde gij geen boter op uwen boterham? 
 
GEORGETTE Omda ‘k op dieet ben. En door dat gezaag van onze Fik over mijn lijf zit ik nu 

mee een trauma. Gij moet maar mee op dieet gaan dan kunde gij binnenkort 
wèl in de kleren van onze Fik. 

 
HILDA  (liefjes tot Fik) Wil ik nog wa saucisse halen voor u? 
 
FIK (afhoudend gebaar met de handen) Nee merci, ik ontplof bijna. (over zijn buik 

wrijvend met 2 handen) Als ik straks ga krom staan, moet ik overgeven. 
 
HILDA (uitleggend) Gij moet straks nie gaan krom staan. Gij moet niks doen, dan heel 

den dag uw voeten op uwe bureau leggen. 
 
FIK  (eet nog een gekookt eitje achterna) 
 
CELINE (tot Fik)  Moette gij geen zout op uw ei hebben? 
 
FIK  Nee, ik heb liever peper. 
 
MATJEU (dromend)  Ja, waarvoor peper allemaal nie goe is. (oogcontact met Hilda) 
 
HILDA  (reageert hooghartig) 
 
CELINE (boos) Wilt er mij nu eindelijk eens iemand vertellen wa hier aan de hand is mee 

die peper…? 
 
HILDA (sussend) Och Celine, later… als ge getrouwd zijt.. dan zulde da allemaal wel 

snappen. 
 
CELINE (beslist) Da’s dan heel spijtig want ik trouw nie! 
 
GEERT (reageert) Maar allé…. 
 
GEORGETTE (grinnekend) Da zei ik vroeger ook altijd, maar toen kwam ik onze Fik tegen op 

de kermis en toen is ’t gebeurd.., achter de botsautokes. 
 
FIK  (met lachje, wippend)  Héla…, daar ging mijn botsautoke nogal ne gang zenne! 
 
GEERT (verklarend) ’t Is daarom da ik zo gere in de botsautokes zit. 
 
CELINE En waar hebben ze mij ineen gestoken, ma? 
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HILDA  Toen da ik den eerste keer mee den trein reed en aan de conducteur ging 
vragen wanneer de volgende halte was. Da was daar tjoeke-tjoek…, tjoeke-
tjoek…, tegen 100 per uur…! 

 
MATJEU   (met lachje)  Héla, daar ging mijnen trein er nogal is vandoor zenne. ontmoedigd) 

Maar zie mij hier nu zitten. Ik had toen beter mee de stootkar van onze va 
gereden. 

 
GEERT (veert recht van z’n stoel)  Kom Celine, ik moet gaan werken. Is ’t goe da ik u op 

uw werk afzet mee mijne moto? 
 
CELINE Ja, als ge bij ’t optrekken nie meer op uw achterste wiel rijdt zoals gisteren. 
 
CELINE/GEERT  (pakken hun helm) 
 
GEORGETTE Voorzichtig met uwe moto, hé Geert. 
 
GEERT (helpt Celine over de draad) Altijd, hé ma. 
 
GEERT/CELINE  (af naar de straatkant langs de rechtse woning)  
 
(We horen op de achtergrond het geluid van een snel vertrekkende moto) 
 
CELINE (af, gilt tegelijk OFF, roep sterft uit)  Geeeeeertttttt…….. 
 
GEORGETTE (presenteert)  Nog wa koffie, Matjeu? 
 
MATJEU Nee, ik moet ’s morgens gene koffie hebben.  Ik krijg daar ’t zuur van. 
 
GEORGETTE Ocharmkes, hij heeft een zwak maagske. 
 
MATJEU (wiebelt ongemakkelijk, krijgt krampen) Hilda, ik zou eens efkes naar de grote wc 

moeten gaan. 
 
HILDA  (zonder interesse) Georgette heeft ook ne wc. 
 
MATJEU (zenuwachtig) Maar ge weet da ik nie goe kan kakken op ne vreemde wc. 
 
HILDA  (zwaaiend met haar broodmes)  Kom maar als ge durft…! 
  
MATJEU (bedenkt zich)  Okee, dan zal ik wel op ‘t werk gaan. 
 
FIK  (grinnekend) Dan zult ge met uw gat over de gracht moeten gaan hangen  

want daar zijn geen wc’s. 
 
HILDA/GEORGETTE  (ruimen onder het volgende gesprek hun tafel af, Hilda af als plateau vol is) 
 
GEORGETTE (als Hilda binnen is, stil)  Matjeu…., vinde gij ook da ik een “dikke poep” heb? 

(showt haar achterkant) 
 
MATJEU (even met de mond vol)   Wel euh…  
 
GEORGETTE Kom, zegt ’t maar! 
 
MATJEU Ge zijt zoals ge zijt, hé Georgette. 
 
GEORGETTE Ja dus. Dan zullen we vanavond eens een toerke mee de velo gaan doen.  
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MATJEU  (kijkt naar Fik) 
 
FIK  (die net van z’n koffie drinkt en die lachend uitproest) 
 
GEORGETTE (vervolgt tot Matjeu)  Is mijn poep te dik, ja of nee…? 
 
MATJEU Om eerlijk te zijn, ik vind inderdaad da gij goe bedeeld zijt voor wa uwen 

achterkant betreft.  
 
GEORGETTE (gaat naar binnen) 
 
MATJEU Maar ik zal m’n ogen wel dichtdoen als ge u vanavond uitkleedt. 
 
FIK (heeft dit duidelijk gehoord, dan tot Matjeu)  Héla kameraad, wa zijde gij van plan 

mee mijn Georgette…? 
 
MATJEU  Vanaf nu is ‘t wel MIJN Georgette hé, en ik doe ermee wa IK wil…! 
 
HILDA (komt naar buiten met vaatdoek en diplomatenkoffertje, gaat links van Fik staan 

naast de tafel, geeft Fik z’n koffertje)  Hier sè, gij kunt vertrekken naar uwen 
bureau. 

 
FIK  Merci Hilda. 
 
HILDA  (stil tot Fik)  Vindt gij ook da ik maar een klein schap heb? 
 
FIK  (helemaal van slag)  Wel euh… 
 
HILDA (showt haar buste)  Zie maar eens goe. Ge moet nie verlegen zijn. 
 
FIK  (aarzelend)  Wel euh…, ik euh…, ik kan ‘t nie zo goe zien. 
 
HILDA  Wilt ge er eens aan voelen…? 
 
MATJEU  (steekt dreigend achter Hilda’s rug z’n vinger op naar Fik) 
 
FIK  (onzeker naar Matjeu kijkend, voorzichtig) Ik zal deze avond wel eens voelen.  

Zo vroeg op den dag vind ik da nie zo’n goe idee.  
 
HILDA Wa zoudt gij ervan vinden als ik nu eens van nen A-cup naar nen D-cup zou 

gaan? 
 
FIK Ik ken nie zoveel van da cup-gedoe. Ik ken maar ene cup en da’s de Jupiler - 

cup. 
 
HILDA  Jamaar, ik bedoel een “borstvergroting”. 
 
MATJEU (reageert vol verwachting, blij) 
 
FIK  (aarzelend, onzeker) Voor mij moet gij geen borstvergroting laten doen. (met blik 

naar Matjeu) Ik zal m’n handen nu al méér dan vol genoeg hebben. En mee den 
overschot zijde toch niks. 

 
HILDA Ja, en gij hebt maar klein handekes hé. Da’s niks vergeleken mee die klauwen 

van onze Matjeu. 
 
GEORGETTE (komt naar buiten met de schaftzak voor Matjeu, zet hem op de tafel) 
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MATJEU (tot Georgette, benieuwd, ongerust)  En wa eten we deze avond? 
 
GEORGETTE Schorseneren mee varkenspoten. 
 
MATJEU Ik moet geen schorseneren hebben. En ook geen varkenspoten. 
 
FIK  (tot Hilda)  En wa eten wij? (idee) Of gaan we op restaurant?  
 
MATJEU (beslist) Awel Georgette, wij gaan ook op restaurant. 
 
GEORGETTE Poeh, daar hebben wij geen geld voor. 
 
MATJEU Jamaar, IK heb geld hé. 
 
HILDA  Da dacht ge…! (toont zijn bankkaart) 
 
MATJEU (niet begrijpend, verbaasd) Wa doet gij mee MIJN bankkaart? 
 
HILDA  Geld afhalen, tiens! 
 
GEORGETTE (port hem aan)  Kom Matjeu, ‘t is tijd om gaan te werken. 
 
MATJEU Wacht, ik pak eerst de sleutels van mijne mercedes. 
 
FIK  (veert recht)  Héla gij, van mijnen mercedes afblijven, hé maat…! 
 
MATJEU (verontwaardigd) Ik moet toch nie mee uwe lada naar ’t werk rijden? 
 
FIK  (bevestigend) Jawel!  (informerend) En trekt maar nen dikke frak aan want de 

deuren gaan nie goe meer dicht. En nie door de plassen rijden want dan zit ge 
mee natte voeten. 

 
HILDA   (geeft de autosleutels aan Fik) Tot deze avond hé. (maakt de tafel proper) 
 
FIK (geeft Hilda nog een kusje) Tot deze avond, hé schat. (neemt aktentas) Mee de 

mercedes zal ik wel rap thuis zijn.( af naar de straatkant, maar eerst trekt hij z’n 
broek nog eens fatsoenlijk op)  

 
GEORGETTE  (geeft de autosleutels van de lada en de schaftzak aan Matjeu) 
 
MATJEU (ad schaftzak)  Wa zit er in? 
 
GEORGETTE Tien boterhammen mee appelspijs en koude koffie. 
 
MATJEU Waarom koude koffie? 
 
GEORGETTE Omdat uwen thermos lekt. 
 
MATJEU (voelt zich niet zo best in z’n te kleine kleren) En da spant hier allemaal zo hé.  

Ik voel me just een sardieneke in een dozeke. 
 
GEORGETTE Da zal wel beteren, als ge 15 kilo afgevallen zijt. 
 
(We horen op de achtergrond de mercedes enorm veel gas geven zonder dat die vertrekt) 
 
MATJEU (boos) Is die mijne mercedes aan ’t afbreken of zo...? Seffens blaast ‘m de 

moteur nog op! 
 



 20 

FIK   (komt terug tevoorschijn) 
 
HILDA  (tot Fik, verwonderd) Wat scheelt er? 
 
FIK  (verbaasd) Daar staat gene vitesseknuppel in die mercedes? 
 
MATJEU Die moet daar nie instaan. 
 
FIK (naar Matjeu, verwonderd) Waarom nie…? Ge moet toch in de naft kunnen 

roeren? 
 
MATJEU Omdat mijne mercedes nen automatic is, kieke…! 
 
FIK  (begrijpt het niet helemaal, twijfelend) Oooh, zit da zo. 
 
MATJEU Da kende toch?  
 
FIK (snel, onzeker bevestigend)  Jaja, da ken ik. (stil tot Hilda) Hoe moet ik die in de 

“vooruit” zetten? 
 
HILDA  Daar staat ‘n stokske in ‘t midden, als ge da naar vóór duwt dan rijdt ‘m vooruit. 

Duwde da naar achter dan rijdt ‘m achteruit. 
 
FIK En duw ik da naar beneden dan gaat ‘m omhoog zeker! (lachje) Hè-hè-hè…!  

Ik ben toch ne sjarel hé. Tot straks, hé schat. (geeft Hilda opnieuw een kusje) 
 
HILDA  (snuift in Fik z’n nek) Ge hebt precies wel veel aftershave gespoten hé. 
 
FIK  Amaai nie, daar staan wel tien verschillende soorten in de badkamer. 
 
GEORGETTE (snuift ook aan de nek van Matjeu, maar ze haalt er haar neus voor op) Wa hedde 

gij gespoten, Matjeu? Gij stinkt zo…? 
 
MATJEU Ik heb de grote bus gepakt die neffe den douche staat. 
 
FIK  (naar Matjeu) Dan gaat ge vandaag nie veel moeten krabben. 
 
MATJEU Waarom nie? 
 
FIK Da’s een bus tegen de muggen, haha! (tot Hilda) Allé, nu ga ik vertrekken. (trekt 

z’n broek nog eens op) 
 
MATJEU (tot Fik)  Nie te veel gas geven mee die mercedes want voor ’t minste zitte aan 

100 per uur. 
 
FIK Ge moet gene schrik hebben, de Fik zal da beestje wel eens temmen. (weer af 

langs de straatkant) 
 
MATJEU (verwittigend, dreigend tot Hilda) Als er ook maar iets mee mijne mercedes 

gebeurt…. , gij zijt verantwoordelijk hé…! 
 
HILDA (naar Matjeu, uit de hoogte) Wie woont hier, ikke of gij? Vertrekt gij maar mee 

uwe Lada, ballonnekeskop…! 
 
(Op de achtergrond horen we de mercedes met veel gas vertrekken en ergens tegen botsen) 
 
MATJEU (boos, beschuldigend) Lap, daar hedde ’t al… dedjuu.. dedjuu! 
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FIK  (komt duizelend tevoorschijn met het stuur rond z’n nek, bewonderend) Amaai, en ik 
heb de gas nog maar efkes aangeraakt zèg. Wa is da voor een machien…! Da’s 
precies ne straaljager. 

 
MATJEU (beschuldigend, verontwaardigd) Ja, en wa nu…? 
 
FIK  (verontschuldigend, schouders ophalend) Sorry Hilda, maar hij staat mee z’n snuit 

tegen den elentricpaal. 
 
HILDA  (sussend)  Da’s toch nie erg.  
 
MATJEU Ooh nee….! 
 
HILDA  We laten da repareren.  
 
MATJEU Aah jaa..! 
 
HILDA  We zijn toch omnium verzekerd. 
 
FIK  (ongerust) Jamaar, ik moet nu wel te voet naar mijnen bureau gaan hé? 
 
HILDA (gespeeld, verontwaardigd) Te voet…? Neenee…, dan komt ge al moe aan op uw 

werk. (beslist) Da moogde zeker nie doen. 
 
FIK  (besluitend, opgewekt) Okee, dan kan ik vandaag nie gaan werken. 
 
HILDA  Da’s toch nie erg. Dan pakte maar verlof voor de rest van de week. 
 
FIK  Moet ik dan nie naar mijnen baas bellen? 
 
HILDA Maar nee, gij zijt uw eigen baas en ge vult verlof in wanneer ge zelf wilt. Daar is 

toch niemand die u controleert. 
 
MATJEU (tot Fik) Nie te veel congé pakken hè want dan zal ik rap zonder zitten. 
 
HILDA  (naar Matjeu)  Da‘s nie erg, gij komt toch nie meer terug! (bekommerd, lief tot Fik) 

Hedde u zeer gedaan, jongen? 
 
FIK  (minimaliserend) Ja, een beetje aan mijne kop. 
 
HILDA  Kom maar mee mij mee, ik zal er eens wa moederkeszalf aansmeren. (gaat naar 

binnen) 
 
FIK (volgt Hilda naar binnen en trekt z’n broek nog eens fatsoenlijk op) Ne mens z’n 

broek zou er nog van afzakken. 
 
MATJEU (tot Georgette, berustend) Dan zal ik nu ook maar eens gaan vertrekken zeker. 
 
GEORGETTE (naar Matjeu, gemaakt blij) Krijg ik nog een kuske? 
 
MATJEU (afwijzend, achteruitdeinzend) Nee, ik hou nie zo van kussen. 
 
GEORGETTE Tot deze avond dan.  
 
MATJEU  (haar aankijkend, zuchtend) Ja. 
 
GEORGETTE  (benieuwd) Waarom beziet gij mij zo …? 
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MATJEU Zomaar. 
 
GEORGETTE Neenee, gij ziet naar mijn dik gat hé! Geef ’t maar toe, Matjeu. 
 
MATJEU (absoluut ontkennend) Maar nee. 
 
GEORGETTE (bevestigend) Jawel. Ik heb ‘t gezien. Gij kunt uw ogen nie van mijn gat 

afhouden. 
 
MATJEU (ontkennend) Maar da’s nie waar, Georgette. 
 
GEORGETTE Als ik ècht een dikke poep heb dan moet ge da zeggen en nie zo onnozel 

doen. 
 
MATJEU Ik ben weg. Saluut. (af naar de straatkant langs linkse woning)  
 
GEORGETTE  (ruimt de laatste resten van het ontbijt op.)  
  
(Op de achtergrond horen we de motor van een lada die enkele keren probeert aan te slaan, maar 
het lukt niet, wat tijd rekken voor het omkleden van Fik) 
 
HILDA  (komt nu naar buiten om de laatste resten van haar tafel op te ruimen) 
 
MATJEU  (komt weer tevoorschijn, geïrriteerd) Ik heb al prijs, die krèl van ne lada wilt nie 

starten..! 
 
GEORGETTE Natuurlijk, die heeft weer heel de nacht koud gestaan. 
 
MATJEU We kunnen ‘m toch ook nie in de living zetten hé. 
 
GEORGETTE Sinds dat onze Geert ne moto heeft moet onze lada buiten blijven staan. (gaat 

de fiets uit het tuinhuisje halen) 
 
HILDA  (tot Matjeu) Ge kunt misschien mee Fik zijne velo naar uw werk rijden. 
 
MATJEU Dan ben ik al moe tegen da ik daar ben. 
 
HILDA  Gij zijt ook nie veel gewoon hé. (af met de rest van het ontbijt) 
 
GEORGETTE  (geeft de fiets aan Matjeu) Allé, springt er maar op. 
 
MATJEU  (hangt de schaftzak om z’n nek, maar krijgt z’n been niet over het zadel van de fiets 

gegooid door z’n te strak spannende werkbroek)  Ik geraak er mee mijn been nie 
over. 

 
GEORGETTE Kom, ik zal wel efkes helpen. Eén, twee, drie, hop…! (tracht Matjeu te helpen 

maar ze heft zijn been wel erg hoog) 
 
MATJEU (pijnkreet)  Aaauwhh…! (voelt aan z’n kruis) Denk aan mijn kinnekes hé! 
 
GEORGETTE  (zet de fiets terug in het tuinhuisje) 
 
FIK  (komt weer naar buiten, is nu gekleed in vrijetijdskleding, maar ook die kleren zijn 

voor hem duidelijk te groot) 
 
MATJEU (tot Fik, boos) Héla kwispenbiebel, uw trottinet van ne lada start weer nie! 
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FIK  (uitleggend) Dan moet ge eens op ‘t stuur kloppen terwijl ge aan de 
contactsleutel draait. En denk eraan, de plinkers werken averechts, en om te 
stoppen moete twee keren op de frein duwen, en soms springt ‘m nog twee 
meter vooruit als ge de moteur afzet.  

 
GEORGETTE (tot Matjeu)  En wa nu….? 
 
MATJEU Kunde gij eens efkes komen duwen?  
 
GEORGETTE Nee, maar IK zal achter ‘t stuur kruipen en dan kunde GIJ duwen. Dat deed 

onze Fik ook altijd. 
 
FIK  (vervolgt)  En terwijl ge van da bergske afrijdt kunde ‘m starten. 
 
MATJEU Toch in eerste vitesse? 
 
FIK (ontkennend) Nee, in tweede want de eerste vitesse marcheert nie meer. 
 
MATJEU (boos, gooit z’n schaftzak tegen de tafel) Daar se, ik ga nie meer werken!  
 
GEORGETTE Wa gaat gij dan doen…?  
 
MATJEU Ik zal wel op de ziekenkas gaan. (trekt z’n werkvest uit) 
 
GEORGETTE Dan moete naar uwen baas bellen.  
 
FIK  Oeioei…, en de Jan gaat daar nie mee kunnen lachen zenne! 
 
MATJEU  (tot Georgette, zelfzeker)  Pak den telefoon en tikt die nummer eens in. 
 
GEORGETTE ( tikt een nummer in op haar gsm en geeft die aan Matjeu) 
 
MATJEU (door gsm)  Geeft mij de …. (populaire  figuur aan de gemeente) …eens door! 

Goeienmorgend…, ’t is hier mee Matjeu Klitsers… 
 
GEORGETTE (verbetert)  Nee…, gij heet nu Fik De Vadder. 
 
MATJEU (eerst een beetje schappachtig, herpakt zich)…mee Fik De Vadder, bedoel ik.  

(beslist) ’t Is om te zeggen da ik vandaag nie kan komen werken. - - - -  
Omdat ik ziek ben. - - - - Wa ik mankeer? Da zal den doktoor wel beslissen hè. 
Saluut!  (haakt in) 

 
FIK  En wa zei ‘m? 
 
MATJEU Ge gaat toch nie denken da ik van ’s morgens tot ’s avonds grachten ga kuisen 

zeker! (draait aan z’n neus) Hier se, zjatten en teloren…! 
 
FIK  Maar ge kunt toch nie eeuwig op de ziekenkas blijven. 
 
MATJEU (zelfzeker) Waarom nie? Zo zijn er genoeg in België. 
 
FIK (beslist) Da zal nie lang duren. Binnen de kortste keren staat hier nen doktoor 

van de ziekenkas aan uw deur. 
 
MATJEU (beslist) Laat die maar komen. Dan kennen ze Matjeu Klitsers nog nie goe.  

Hoe komt het denkt ge da ik zo snel carrière gemaakt heb bij ’t Spoor….?  
Omdat ik kan klappen gelijk een ekster. Ik klap iedereen onder tafel. 
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FIK Da gaat bij de … (dezelfde populaire figuur) … nie pakken. Ge zult rap van de 
ziekenkas gesmeten worden. (tikt op z’n horloge) Die is nu al aan ’t rondbellen om 
nen doktoor op uw dak te sturen. 

 
GEORGETTE Wa gaat nu heel den dag doen, Matjeu? 
 
MATJEU (zich rekkend, geeuwend) Naar den televisie kijken, ik heb just ne nieuwe High 

Definition mee een beeld van 1,20m besteld. 
 
FIK  (beetje uitlachend) Die hebben ze deze morgen om 7.00h al geleverd. En IK heb 

de leveringsbon ondertekend. 
 
GEORGETTE (vervolgt)  En onzen televisie is kapot. 
 
MATJEU (verontwaardigd) Hoe kan ik dan naar “Home and away” kijken…? 
 
GEORGETTE (in houterig Engels)  Ge zult zelf “Hom en awee” moeten spelen, vrees ik. Ik ga 

den afwas doen. (gaat naar binnen met de schaftzak) 
 
MATJEU (stampt boos ergens tegen) Verdoemme hé…!  (zet zich lippend aan de tafel) 
 
HILDA   (op met krant, geeft ze aan Fik, af naar binnen) Alleen de plezante dings lezen hè,.. 

Fik.  
 
MATJEU (boos omdat Fik zijn krant krijgt, verveeld zich, springt recht en slentert door de tuin) 
 
FIK (leest de krant, maakt het zich gemakkelijk en legt z’n voeten uitgestrekt op tafel) 
 
MATJEU (tot Fik) Wa staat er in? 
 
FIK  Kunde gij efkes zwijgen als ik mijn gazet lees? 
 
MATJEU Kunde gij wel lezen? 
 
FIK  Nee, ik zien alleen maar naar de prentjes. 
 
MATJEU  (kuiert met de handen in z’n zakken langs de scheidingsdraad, onderweg heeft hij 

weer problemen met z’n te kleine broek die in z’n kruis nijpt en tussen z’n billen kruipt, 
trekt en duwt alles weer op z’n plaats en schudt met z’n rechterbeen om alles weer in 
evenwicht te brengen.)  

 
FIK  (heeft dat gemerkt, houdt hem even in de gaten, met lachje) Wa scheelt er, hangen 

de klokken nie meer in evenwicht, haha? 
 
MATJEU (wenkt met zijn hoofd) Komt is bij d ‘n draad! 
 
FIK  (achterdochtig) Waarom?  
 
MATJEU Kom maar is. 
 
FIK   (trekt eerst z’n te grote broek nog eens op en gaat dan hooghartig tot bij de draad) 
 
MATJEU (benieuwd, streng) In welk bed hedde gij deze nacht geslapen? 
 
FIK  (de bal terugkaatsend) En gij? 
 
MATJEU (opjuttend) Bij Georgette. Bij UW Georgette…! 
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FIK (wil niet onderdoen) En ikke bij UW Hilda…! (uitdagend) Kunde gij u da 
voorstellen mee mijn klein handjes? (speelt met z’n handen op borsthoogte) 
Ik heb hare wekkerradio al op Hilversum 3 gezet. 

 
MATJEU (minimaliserend) Mee uw antenneke van niemendal zeker! 
 
FIK  Hola maat, mijnen antenne staat al op alarmfase één…! 
 
MATJEU (streng)  Blijft met uw poten van mijn vrouw af, hé vriend!  
 
FIK (uitdagend) Ja, tot deez ‘navond…, en dan is ’t prijs…! Dan zal ik mijne joker wel 

eens inzetten! 
 
MATJEU/FIK  (trachten elkaar op te jutten) 
 
MATJEU (toont z’n handen)  Ziede gij deez twee klauwen hier? Die hebben straks den 

achterkant van uw Georgette vast, en ik zal wel eens goe in haar ‘n wereldbol 
nijpen. 

 
FIK Volgens mij zijde gij ook nie veel gewoon. Als ons Georgette ene keer mee hare 

bazaar draait dan ziede u nie meer staan.  
 
MATJEU (boos, dreigend) Als ik u betrap mee ons Hilda dan haal ik den tweeloop  

uit uw kleerkast…! 
 
FIK  Oh ja…? (uitdagend) Wel, dan zal ik eens… 
 
MATJEU (onderbreekt)  …Ja, wà zulde gij…? Gij hebt geen wapens in huis. Gij hebt niks, 

dan een tamme muis in een kotteke. 
 
FIK  Ja, en straks misschien wel twee! 
 
MATJEU (dreigend met vinger)  Durft nie hé…! 
 
FIK Ik ben mee weinig content. Maar gij nie, want gij leeft op grote voet. Ge zult nu 

wel moeten inleveren als ge bij ons Georgette woont. Da gaat u zeer doen, 
kameraad. (kuiert tot bij de muizenkooi, praat tegen de muis,vriendelijk) En hoe is ’t 
mee onze Nelson? (grinnekend) Precies beter dan mee zijn baaske, want dieje is 
precies al 5 kilo afgevallen. 

 
MATJEU (kleinerend) De Nelson verstaat u nie want die is MIJN stem gewoon.  
 
FIK Ik zal ‘m eens wa eten geven, dan heeft ‘m mijne geur direct vast. (schudt een 

overvloed aan eten in de muizenkooi) 
 
MATJEU (boos) Maar allé nu, ge geeft die veel te veel eten. Da’s nie goe voor zijn 

maagske. En nu wil ik da ge mee uw Fikken van onze Nelson blijft…! 
 
FIK (uitdagend) Van wie is die muis, van u of van mij….? (tot muis) Koetsie koetsie…! 

(Maar plotseling bijt Nelson in Fik z’n vinger, pijnkreet) Auwwh…! Verdoemme…, gij 
smerig beest! 

 
MATJEU (met binnenpretjes)  Daar sè, hij heeft ‘m gebeten, haha! Goe Nelson! (boos) Hij 

had uwe vinger helemaal moeten afbijten! 
 
FIK  Och zagevent da ge daar staat…! (zet zich terug aan tafel en slaat de krant nog 

eens open) 
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MATJEU  (gaat tot bij de tuinkabouter)  
 
FIK (slaat met z’n opgeplooide krant naar enkele insecten) 
 
MATJEU (tot Dinky)  En hoe is ’t mee onze flink ‘n boy hier? (medelijdend, troostend)  

Zeggen ze vandaag weer niks tegen u? Van uw baaske moet ge ’t hebben hé. 
 
FIK  (boos) Héla, kunde gij van onzen Dinky afblijven alstublieft…? 
 
HILDA/GEORGETTE  (komen naar buiten) 
 
MATJEU (verwittigend tot Hilda)  Zorgt da die Fik nie aan onze Nelson komt hé! 
 
FIK  (tot Georgette)  Zegt is tegen dieje vent van u da hij mee z’n Fikken van onzen 

Dinky moet afblijven! 
 
HILDA (tot Fik, bevelend) Ge hebt twee minuten om uw kostuum fatsoenlijk weg te 

hangen! 
 
FIK  (verontschuldigend) Jamaar Hilda, ik… 
 
HILDA  (wijst streng naar binnen)  Allé…! 
 
FIK  (onderdanig) Ja.. Hilda 
 
MATJEU (lacht naar Fik)  Haha, ze hebben u precies al serieus onder de sloef liggen. 
 
GEORGETTE (tot Matjeu, kort)  En gij gaat direct de bedden opdekken. 
 
MATJEU (verbaasd) Ikke…? (verontwaardigd) Gij denkt toch nie da… 
 
GEORGETTE (stroopt reeds haar mouwen op en/of neemt dreigende houding aan) Wà denk 

ik…? 
 
FIK/MATJEU (kunnen nu niet snel genoeg binnen zijn. Fik trekt z’n broek nog eens op) 
 
HILDA  (met lachje tot Georgette)  Waar heeft ‘m  deez ‘n nacht geslapen? 
 
GEORGETTE (grinnikend) Op de zetel in de living. 
 
HILDA  (lachje) De Fik op de mat. 
 
GEORGETTE Bij ons is er niks gebeurd. (nieuwsgierig) En bij u? 
 
HILDA (geruststellend) Ook niks. De Fik was nogal verlegen toen da ‘k mij uitkleedde. 
 
GEORGETTE (met lachje)  Ik moest mij zelfs omdraaien toen Matjeu in z’n onderbroek 

stond. 
 
HILDA  Och ‘t is ne grote lantaarn mee een klein lichtje. 
 
GEORGETTE Kunnen we nu nie stoppen met deez kermis?  
 
HILDA  Nee, nu we vertrokken zijn kunnen we nie meer terug. 
 
GEORGETTE (mededelend) Deez ‘n avond wilt uwe Matjeu wel bij mij in ’t bed kruipen hé. 
 
HILDA  (met lachje) Ja, en uwe Fik bij mij. 
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GEORGETTE (benieuwd) Wa gaat gij daarmee doen?  
 
HILDA  Geen probleem, zolang dat ‘m mee z’n pollen van m’n lijf blijft. 
 
GEORGETTE Da wil ik ook, maar bij een zwak moment wette maar nooit! 
 
HILDA  (beslist) Da was nie onzen afspraak, hé Georgette. 
 
GEORGETTE Okee, ik zal op m’n tanden bijten. 
 
HILDA  We zullen ze is aan ’t werk zetten zodat ze bekaf zijn, dan zullen ze vanavond 

alleen nog goesting hebben om te slapen. (roept aan de deur, kordaat) Fik…? 
 
GEORGETTE (roept aan de deur, kordaat)   Matjeu…? 
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DERDE BEDRIJF  
 
DIEZELFDE DAG, MIDDERNACHT 
 
(Er brandt een weinig buitenlicht. De voodoopop ligt op de tafel) 
 
GEERT  (loert door z’n sterrenkijker richting nachtelijke hemel)  
 
CELINE  (staat aan z’n zijde) 
 
GEERT (ad sterrenkijker)  Nu moete is zien, ’t is ècht de moeite. Ge ziet de roewe bogen 

op Mars, de heuveltjes van Jupiter, de rondingekes van Venus… (probeert 
ondertussen met z’n andere hand Celine te strelen) 

 
CELINE  (stoot hem af en vervolgt)   …en de staart van Janneke Maan zeker? 
 
GEERT Celine, hoeveel kindjes zoudt gij later willen? 
 
CELINE Veel. 
 
GEERT Zoud ‘r dan nog nie stillekesaan aan beginnen? 
 
CELINE Nee Geert, ge wacht uwen tijd af. 
 
GEERT  Maar ik kan nie meer wachten. Laat me u toch tenminste is kussen. 
 
CELINE Wa moet den Dinky daarvan denken als die ons hier bezig ziet? 
 
GEERT Die kunnen we omdraaien. (draait de tuinkabouter om)  Voilà…! 
 
CELINE (uitweg zoekend) En onze Nelson? 
 
GEERT Die kunde ge toch efkes in ’t tuinhuizeke zetten. 
 
CELINE (boos) Watte…! Moet onze Nelson boeten omdat gij mij gere wilt kussen? 

(beslist, duwt Geert weg) Voor hem is ’t ook zomer, hé Geert. 
 
GEERT (teleurgesteld) Volgens mij ziede gij uw muis liever dan mij. Wij kennen 

mekander nu al 25 jaar en gisteravond hadden we de kans om het d ‘n eerste 
keer te…, wette wel, en dan wilde gij niet. ’t Is altijd iets mee u…!  

 
CELINE (beslist) Ja, ik sta er op da we niks doen voor dat we getrouwd zijn. 
 
GEERT (klagend) Maar da’s nie meer van deze tijd, Celine. Snapt da nu toch is! 

(besluitend) Gij zijt ouderwets gij. 
 
CELINE (niet begrijpend)  Waarom zijde gij zo veranderd? ’t Ging jàren goe tussen ons 

en nu ineens wilde gij van die stomme dings! 
 
GEERT (teleurgesteld) Och Celine, gij zoekt vanalles wa er nie is. (boos) Kom, ga maar 

efkes mee uw muis spelen en laat mij gerust…! (zet de kabouter terug normaal) 
 
CELINE (op haar teentjes getrapt)  Wel ja, da zal ik doen als gij da liever hebt. (gaat over 

de draad, zoekt troost bij Nelson en zet zich boos met haar voodoo-pop aan tafel, wil 
het even later terug goed maken)  Geert…? (krijgt geen reactie, dan luider)  
Geert…?  

 
GEERT  (wil niet antwoorden)  
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CELINE  (concentreert zich even en prikt dan brutaal in de rug van de pop) 
 
GEERT (pijnkreet, voelt aan z’n rug)  Auwh…! 
 
CELINE Da’s uw eigen schuld. Ge moet maar luisteren als ik iets vraag.  
 
GEERT Celineke, laat ons alstublieft geen ‘n ambras maken. Ge weet wa ‘k wil. 
 
(Stilte) 
 
CELINE Goe, we zullen er aan beginnen vanaf da onzen trouwdatum vast ligt. 
 
GEERT (verwachtingsvol) Beloofd is beloofd hé. 
 
GEORGETTE (gekleed in peignoir, komt uit haar huis en begeeft zich naar het (open?) raam van 

Hilda, tikt op het raam en roept naar binnen)  Hedde gij nog peper in huis…? De 
Matjeu moet peper hebben! 

 
HILDA  (geeft haar het busje peper aan de deur.)  
 
GEORGETTE  (gaat terug naar binnen) 
 
GEERT (tot Celine)   Wa is da allemaal mee die peper…? 
 
CELINE Da vraag ik me al heel den tijd af, (lippend) maar niemand lost iets. 
 
GEERT Waarom moet de Matjeu peper hebben just voor dat ‘m gaat slapen?  

Ik ga eerst een ander lens halen om op mijne sterrenkijker te zetten. (af) 
 
MATJEU   (komt naar buite, gekleed in een pyjama die duidelijk enkele maten te klein is, blijft 

aan zijn kant van de scheidingsdraad, staart naar de hemel, genietend) Da noem ik 
nu nog is ne schone ’n zomeravond sè. ’t Is bijkan middernacht en ’t is nog 25 
graden buiten. Gaat gij nog nie slapen, Celineke? 

 
CELINE (blazend) Nee, ’t is veel te heet op mijn slaapkamer. 
 
MATJEU   (nieuwsgierig, verveeld, aarzelend) Wiste gij da ons ma mij ging buiten shotten? 
 
CELINE (ontwijkend) Maar nee. 
 
MATJEU (zuchtend) Waarom doet die da…? 
 
CELINE Omdat gij nooit content zijt. Ik kan ons ma goed begrijpen. 
 
MATJEU Zo’n probleem kunde toch uitklappen. 
 
CELINE Mee u viel niet meer te klappen. 
 
MATJEU Welle zijn al wel 25 jaar getrouwd hé.  
 
CELINE  (belerend) Pa, al zijde 50 jaar getrouwd, ast nie meer klikt dan zit er niks anders 

op… dan iets anders te doen. 
 
MATJEU (even wachten, dan benieuwd) Zèg, hedde gij iets mee die Geert van hierneffe?  
 
CELINE (schouders ophalend) Ja, soms voel ik wel iets voor de Geert. 
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MATJEU (vermanend) Zorgt maar dat ‘m z’n handen thuishoudt hé! 
 
CELINE (kordaat) Ik ben oud genoeg om da zelf te beslissen. 
 
MATJEU Jaja, maar ik wil maar zeggen da ge nog tijd genoeg hebt voor die dings. 
 
GEORGETTE  (steekt even haar hoofd in de deuropening)  Kom Matjeu, we gaan slapen. 
 
CELINE (vervolgt tot Matjeu als Georgette weg is)  En valt da nogal mee zoewe bij een 

andere vrouw slapen? 
 
MATJEU (minimaliserend) Da gaat.  (achterdochtig) Slaapt dieje Fik bij ons ma? 
 
CELINE (simpel) Ja. 
 
MATJEU (aarzelend)  En euh.., en euh…, hedde gij hun bed al horen piepen?  
 
CELINE  (verveeld) Daar luister ik nie henne. (veert recht van haar stoel) Ik gaan ook 

slapen. (gaat binnen)  
 
MATJEU  (gaat aarzelend zuchtend binnen in de woning van Georgette)  
 
FIK   (komt naar buiten, gekleed in pyjama, maar die is dan weer vele maten te groot,  

heeft alle moeite om z’n pyjamabroek op te houden, vleit zich neer op een stoel aan 
tafel.)  

 
GEERT  (komt nu buiten uit de andere woning met zijn sterrenkijker en prutst wat aan.)  
 
FIK  (wacht even, gat aarzelend naar de draad, wil over de draad kruipen) 
 
GEERT Wa doede gij nu…? 
 
FIK  (aarzelend) Euh…, ik wou  maar iets vragen.  
 
GEERT (kordaat) Okee, maar dan aan dieje kant van den draad. Wa mutte gij weten?   
 
FIK  (verveeld) Slaapt de Matjeu bij ons Georgette?  
 
GEERT Natuurlijk waar anders. Nog iet? 
 
FIK  (even wachten, aarzelend) En gebeurt daar iets in da bed…? 
 
GEERT (onverschillig) Da weet ik nie, ik slaap op mijn kamer. 
 
(Korte stilte) 
 
FIK  Hedde gij iets mee die Celine van hiernaast?  
 
GEERT Da kunde wel zeggen. 
 
FIK  (nieuwsgierig) En is er al iets gebeurd tussen u twee? 
 
GEERT  Da ga ik nu eens nie aan uwe neus hangen. 
 
FIK (belerend)  Ik wil maar zeggen da ge nie moet wachten om mee die Celine 

in de koffer te duiken, koopt nooit een kat in ne zak. Als ge ooit trouwt dan 
moet ge weten wa vlees ge in de kuip hebt.  
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GEERT (ongemakkelijk) Zij vindt het nog een beetje te vroeg voor die dingen.  
 
FIK  Als onzen haan een kieke wilt pakken, dan moet da kieke meedoen, of hij pikt 

haar een pluim uit.  
 
GEERT Moet ik da dan bij Celine ook doen?  
 
FIK (kordaat) Zij moet nie altijd haar goesting krijgen. Ne vent moet soms op z’n 

strepen durven staan.  
 
GEERT Gelijk gij zeker, na 25 jaar vliegde buiten. Slaoppe. (gaat zijn woning binnen)  
 
FIK   (gaat aan de tafel zitten)  
 
MATJEU  (komt buiten en gaat aan zijn kant aan de tafel zitten,even ongemakkelijke stilte, dan 

met gebaartje naar de woning van Hilda, niet op zijn gemak)   Gaat ’t daar zo’n 
beetje? 

 
FIK  Jawel. En bij u? 
 
MATJEU (schouders ophalend) D ‘n ene moment al wa beter dan den andere.  
 
(Stilte) 
 
MATJEU   (verveeld) Hedde gij ons Hilda al aangeraakt? 
 
FIK  (verveeld) Soms.  
 
(Stilte)  
 
FIK  (aarzelend) En gij ons Georgette? 
 
MATJEU (aarzelend) Ja, ook soms……….   En hoe voelt da? 
 
FIK  (wil zich groot voordoen) Nieuw borstels vegen goe hé. 
 
MATJEU (maakt zich boos) Wàt wilt ge daarmee zeggen?  
 
FIK (uit de hoogte, verklarend) Wij zijn een koppel hé, en wa doet een koppel in bed? 

Nie mee de kaarten spelen, hé Matjeu. Da wette gij ook hé. 
 
MATJEU (boos) Dus gij wilt zeggen da ge mee ons Hilda in ’t bed kruipt om… om te… 
 
FIK  (vervolgt)  …om te slapen hé.  
 
MATJEU ………… (aarzelend) Doede gij daar nog iets anders dan slapen? 
 
FIK  (stoer) Wel euh, als daar een vrouw helemaal in heur ‘n blote voor uwe neus ligt 

dan gaan  ik daar mijn klak nie over smijten hé. En gij…?  
 
MATJEU  (bluffend) Ik doe niks anders van ’s morgens tot ’s avonds. Ik ben op twee dagen 

al 5 kilo afgevallen. 
 
FIK (Bluffend) Ik moet ’t bed is gaan smeren want ’t piept elke keer als we eraan 

beginnen.  
 
MATJEU (barst uit in woede, recht) Gij se smeerlap, da ge daar zit! Gij moet mee uw poten 

van ons Hilda blijven! 
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FIK  (boos) Da ziede van hier, en gij maar boenke boenke zeker! Saluut gij…! 
 
MATJEU (haalt het busje peper uit z’n pyjamazak, bluffend) Kende gij da? Da is ’t buske 

peper. Ziet maar eens goe wa ik daarmee doe…! (schudt peper in z’n 
pyjamabroek) 

 
FIK  Waarom doede gij da…? 
 
MATJEU (bluffend) Om gas te kunnen geven seffens. Véél gas! Binnen 5 minuten is ’t 

weer van dà…! 
 
FIK  (haalt zwaar uit)  Gij achterbakse hypocriet! Gij moet ons Georgette af blijven! 
 
MATJEU Zjatten en teloren gij…! En nu kan ik tot morgenvroeg als ’t moet! 
 
FIK (haalt een sliert condooms uit z’n pyjamazak, boos)  Ziede gij deez hier…? Da zijn 

er tien en die ga ik er vannacht allemaal nog doordraaien, een voor een! 
 
MATJEU (boos) Gij se smeerlap…!  

Durf mijn Hilda nie aan raken of ge krijgt mee mij te doen! 
 
FIK  (stoer) Denkte gij da ik schrik van u heb?  
 
MATJEU (dreigend) Oh nee…? Wacht maar eens efkes, ik zal u da wel is rap afleren. 

(gaat snel naar binnen)  
 
FIK  (tot bij de deur van Georgette, brultMatjeu nog luid na) Komt maar eens naar buiten 

als ge durft! Dan zal ik uwe pyjama eens over uwe stomme ’n ballonnekes kop 
trekken! (stroopt de mouwen van z’n pyjama op) Ge durft nie hé…! Ge hebt 
schrik…! Broekschijter! Jan m’n voeten…! Waar blijfde nu…? Ge durft nie 
hé…! (naar voor, tegen publiek) Een groot bakkes dat wel, maar als ’t er op aan 
komt dan kruipt ‘m in zijn hol…! 

 
MATJEU  (komt met een tweeloop naar buiten, stoer) En als ge nu uw smoel nie gaat 

houden dan schiet ik op uw kloten…!  
  
FIK   Shit.. shit ..(vluchtbukkend  bliksemsnel de linkse woning binnen)  
 
MATJEU  (legt aan en schiet een hangplant naar beneden, verschiet zelf, herstelt zich, 

bluffend) Da ’s wat d‘ anders hé…! Nu verschiette van mij, hé mislukt 
bureauventje…! Kom nog maar is buiten als ge durft, dan zal ik is een 
cartouche in uw koffer schieten! Ge durft nie hé…! 

 
HILDA  (op in peignoir ) 
 
FIK  (volgt haar, verschanst zich bang achter Hilda) 
 
HILDA  Wat is da lawijt hier allemaal…?  
 
MATJEU Zegt maar eens tegen uwe vent da ‘k zijne neus er afschiet als ‘m z ‘n snuit laat 

zien. 
 
HILDA  Och gij zijt zot, Matjeu! En doe da geweer weg! 
 
MATJEU (wijst naar Fik)  Hij is begonnen.  
 
FIK  Das nie waar, hij is begonnen. 
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GEORGETTE  (op uit de andere woning)  Wat is hier allemaal gaande…? 
 
MATJEU De Fik is begonnen. 
 
GEORGETTE Zijde weer aan ’t ambrasmaken, Fik? 
 
HILDA (tot Georgette, minachtend) Ik snap nie da gij zoewe ne vent als  Matjeu in huis 

wilt! 
 
GEORGETTE (uit de hoogte) Hij is in elk geval fatsoenlijker dan dieje van u. 
 
HILDA  Ik heb over de Fik gen klagen. 
 
FIK  (vervolgt tot Georgette)  Nu hoord ’t ook is van een ander hé. 
 
GEORGETTE (dreigend) Fik De Vadder, nog één woord en ‘IK’ zal eens over d ‘n draad 

komen hé…!  
 
FIK  (uitdagend) Kunde gij daar wel over mee uwe dik gat…?  
 
GEORGETTE (nijdig)  Nu is ‘m mij aan ’t kwaad maken hé!  
 
FIK  (minachtend) Gij zijt al dezelfste als diej ‘n ezel mee z’n geweer!  
 
MATJEU (kwaad) Watte…? (legt aan met z’n geweer) 
 
HILDA  (roept tot Matjeu)  Doet da geweer weg…! 
 
MATJEU (boos) Pas maar op of ik schiet uw appartementen er ook af. Wa zeg ik, 

appartementen…, ’t zijn meer platte piedestallekes! 
 
HILDA  (danig verontwaardigd) Hoorde wa die tegen mij zegt, Fik…! 
 
FIK  Ja. (opruijend) Maar da liet ik zo nie! 
 
HILDA  (roept naar Matjeu)  Onnozelaar…! 
 
FIK  (grinnikend) Ge kunt beter een stuk van ons Georgette haar dik gat schieten! 
 
GEORGETTE (boos)  Moet ik eens naar den andere kant komen, bleitsmoel da ge daar 

staat!  Eén patat op uwe frèter en ze klappen nie meer over u! (stroopt haar 
mouwen op en wil over de draad kruipen) 

 
HILDA (dreigend tot Georgette)  Als gij over d ‘n draad durft kruipen, bel ik de police…! 
 
GEORGETTE (doelend op Fik, boos)  Dan moet dat schraal kieke mij nie beledigen. 
 
HILDA (negerend, bluffend) Schraal kieken, schraal kieken…,  

hij heeft pertang fors genoeg om heel de nacht van zijne nestel te geven.  
En da kunde gij van uwe Matjeu nie zeggen.  

 
GEORGETTE (uit de hoogte, bluffend) Oh nee? De Matjeu is d ‘n beste vent dieje dat ‘r is.  

Sweens dat dieje bij mij woont heeft ‘m er al een héél bus peper doorgedraaid. 
 
MATJEU (heeft ondertussen het geweer, binnenhandbereik,weggezet,bluffend) Ja, ik maak 

den ene strike na den andere! 
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HILDA  (kordaat) Kom Fik, we naar binnen, we gaan nog eens van de grond. 
 
FIK  (verwonderd) Ja…?  
 
HILDA  (kort) Ja. (trekt Fik brutaal bij z’n pyjama mee naar binnen)  
 
GEORGETTE Kom Matjeu, welle gaan er ook nog eens aan beginnen… (roept luid richting 

andere woning) …en we stoppen niet voor morgenvroeg! 
 

MATJEU Wacht Georgette, ik ga eerst nog wa peper in mijn broek schudden.  
 
GEORGETTE (ongeduldig) Daar hebben we genen tijd voor. 
 
MATJEU (protesterend) Jamaar, mijn geweer…! 
 
GEORGETTE (ongeduldig) Pakt uw eigen geweer maar! (trekt Matjeu brutaal bij z’n pyjama  

naar binnen) 
 
MATJEU (slaagt er in zijn geweer mee te nemen) 
 
(Het licht gaat aan in beide kamers boven. Beide vensters worden geopend) 
 
MATJEU  (komt uit het venster hangen,dan veinzend luid naar het andere venster) Ja, ik kom 

direct, Georgette. Ga al maar kleir liggen. En we stoppen deze nacht nie bij tien 
keren (wacht even luisterend, dan ……) (overdreven opgewonden) Amaai, gij zijt 
schoon zo helemaal in eiven blote. Is da allemaal voor mij alleen? Da zal hier 
nogal een feest worden …! (verdwijnt aan het venster) 

 
FIK   (komt stiekem naar buiten met speelgoedje,(verstopt zich achter conifeer) naast het 

raam,staat wel zo dat Matjeu goed zichtbaar met het geweer te zien is, duwt op het 
speelgoedje dat een ritmisch piepend geluid maakt, luid veinzend richting andere 
venster, overdreven, verrast) Amaai Hilda, (blij) precies of da ‘k op ne 
paardjesmolen zit….. (kreunend) Oooh…! 

 
(Het piepgeluid klinkt ritmisch en onophoudend)  
 
MATJEU  (komt weer in het venster liggen met een verrekijker en ontdekt waar Fik zich verstopt 

heeft,  verdwijnt grinnikend weer uit het venster, via podium naar andere kant)  
 
GEORGETTE  (komt aan het venster kijken en hoort ook het ritmisch piepgeluid van FIK) 
 
FIK (veinzend richting Georgette, genietend)  Oh Hilda, gij zijt schoon zoewe in uw 

Eva-kostuum. (verrast) Is da allemaal voor mij …? (blij) Daar ga ik m’n handen 
méér dan vol aan hebben. 

 
GEORGETTE (weet nog steeds niet waar Fik verstopt zit, roept boos richting andere venster) Fik, 

vieze seksmaniak da ge zijt…! (verdwijnt weer uit het venster) 
 
FIK (blijft ritmisch op het speelgoedje duwen en kreunen,let alleen op het raam,  

veinzend) Oooh…, Ooooh…! Hilda, wa zijde gij schoon. 
 
MATJEU  (daagt plots via de straatkant op aan de woning links achter de rug van Fik, maakt 

gebaartjes en grimassen, wacht tot de tekst van Fik helemaal gezegd is)  
 
FIK  (die merkt dit niet en maakt nog steeds kreunende geluiden) Ooooh…! Ooooh…! 

Kom Hilda, we gaan nog eens gas geven! (verhoogt nu het ritmisch tempo van het 
speelgoedje) Allé, we gaan het paard nog eens in de kar spannen…! Oooh…, 
Ooooh…!  
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MATJEU (port met het geweer in Fik zijn rug) 
 
FIK  (als hij zich omdraait staat hij plots oog in oog met Matjeu, z’n gekreun vervormt zich 

nu tot een bang geluidje) Ik euuhhhh…! 
 
MATJEU (nijdig tot Fik)  Gij se bedrieger da ge zijt…! (dreigend met z’n tweeloop) Handen 

omhoog of ik schiet…! 
 
FIK   (steekt bliksemsnel z’n beide handen omhoog, maar al direct zakt z’n pyjamabroek 

op z’n enkels, trekt z’n broek weer op) Matjeu, doe da geweer weg! Ge gaat 
vodden aanvangen! 

HILDA  (doet het licht aan, roept af)  Fik, waar zitte gij ieverans…? 
 
FIK  (bang hakkelend) Da da da zitten dieven in onzen hof! 
 
HILDA  (opent de deur, zegt ondertussen)  Dan zal ik is direct naar de police bellen! 
 
MATJEU  Verdoeme… (maakt zich snel uit de voeten, gaat terug langs de straatkant)  
 
FIK   (gaat nu weg aan de deur) 
 
HILDA  (benieuwd) Wie was ‘t…? 
 
FIK  (minachtend) Och… Die snul van hierneffe natuurlijk. 
 
HILDA  (licht verwijtend) Waarom slaagde dieje nie tegen zijnen appel? 
 
FIK  (verontschuldigend) Hij had wel zijnen tweeloop bij, hé Hilda. 
 
HILDA  (uitnodigend) Kom, we kruipen onder de lakens.  
 
HILDA/FIK  (gaan terug naar binnen)  
 
MATJEU  (keert via de straatkant stiekem weer aan zijn woning) 
 
GEORGETTE  (komt nu naar buiten) 
 
MATJEU (slecht gezind) Uwe Fik heeft ne slag van de molen gehad.  
 
GEORGETTE Da’s nie van vandaag. Waarom denkte gij da die maar op de gemeente 

grachten moet kuisen? Omdat ‘m zo lomp is als ‘t achterste van een varken. 
(dwingend) Kom we gaan slapen. 

 
GEORGETTE/MATJEU  (gaan weer naar binnen)  
 
FIK   (komt naar buiten, zet zich ontmoedigd aan tafel)  
 
HILDA  (op,benieuwd, verveeld)  Wa scheelt er, Fik? Heb ik iets verkeerd gezegd…? 
 
FIK  (schouders ophalend, ontkennend) Nee.  
 
HILDA  (benieuwd) Waarom lukt het dan nie?  
 
FIK  (onzeker) Het doet raar zo den eerste keer mee een andere vrouw in ’t bed. 
 
HILDA  (lichtjes boos) Ben ik misschien nie schoon genoeg? 
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FIK (onzeker, zenuwachtig) Jawel Hilda, maar ik voel me nie op m’n gemak. 
Misschien moet ik dat buske peper ook eens gebruiken  

 
HILDA  (grinnikend) De Matjeu heeft  z’n geheim verklapt? 
 
FIK  (bevestigend,verveeld) Ja. 
 
HILDA  Ik verwittig u…, da gaat d ’n eerst keer nie meevallen hé. 
  
FIK Da heb ik er voor over. Ne vent die op ontploffen staat gaat voor niks achteruit! 
 
HILDA  Ik zal ‘t buske peper eens gaan halen.  (gaat naar binnen) 
 
FIK  (tot tuinkabouter, zuchtend)  Dinky, ik zou willen da ik in uw plaats was jonge. 
 
HILDA  (komt naar buiten met het busje pili-pili)  Zijde gij kleir? 
 
FIK  (houdt z’n pyjamabroek open) Schudt er maar goed wat d’ in. 
 
HILDA   (schudt de peper blindelings in de pyjamabroek van Fik) 
 
FIK (richting zaal sprekend) Amaai, precies da ze ‘t hoofdgerecht aan ’t kruiden zijn.  
 
HILDA  (benieuwd) Voelt ge al iets? 
 
FIK  Nee. 
 
HILDA  (schudt nog wat peper in z’n pyjamabroek, benieuwd) En nu…?  
 
FIK  ‘t Begint ‘t precies te jeuken.  
 
HILDA  (beslist) Dan moete krabben. 
 
FIK  (krabt aan z’n kruis)   Amaai, dat begint  nog harder te jeuken.  
 
HILDA  Dan moet ge wa harder krabben. 
 
FIK (lichte paniek) Jamaar, het blijft maar jeuken. Krabt gij ook eens! (houdt de broek 

open) 
 
HILDA  (grinnikend, afwijzend) Nee, daar begin ik nie aan. 
 
FIK  (in  paniek) Hilda, doe iets ik hou dat nie meer uit…! 
 
HILDA  Wà moet ik doen? 
 
FIK (luid paniekerig, broek openhoudend) Helpen krabben dedju. Komaan doe iets, 

Hilda…!  
 
HILDA  Moet ik naar den doktoor van wacht bellen? 
 
FIK  (paniekerig) Ik sta precies in brand! 
 
HILDA  Wà moet ik dan doen…?  
 
FIK (helemaal in paniek)  Da ’s eender, maar doe iets…! (huppelt kreunend van de pijn 

rond)  
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CELINE (gekleed in een nachtkleedje, naar buiten, slaperig)  Wa is hier allemaal gaande…?  
 
HILDA  De Fik staat in brand…!  
 
CELINE (in paniek)  Brand…? Wie…? Wa…? Waar…?  Moet ik de pompiers bellen…? 
 
FIK  (gilt) Nee! 
 
HILDA   (grijpt ondertussen het gietertje dat naast de buxus staat leeg in Fik z’n pyjamabroek) 
 
FIK  (met gesloten ogen, zuchtend)  Ooooh, da doet deugd. 
 
CELINE (verwonderd) Wa heeft da allemaal te betekenen…?  
 
HILDA  (sussend) We kunnen ‘t allemaal uitleggen, Celine. 
 
GEERT  (gekleed in pyjama, uit de andere woning naar buiten) Hier is zoveel lawijt…?  

(monstert de natte broek van Fik) Is da wa het is da ik denk dat ‘t is….? 
 
FIK  En wa denkte gij? 
 
GEERT Ofwel da gij incontinent aan ’t worden zijt! Ofwel dat ge mee n ’n druiper zit! 
 
MATJEU  (komt weer boven uit het venster hangen, luid enthousiast en met regelmaat) 

Strike…! Strike…! Strike…! 
 
CELINE (ad Matjeu, richting Geert)  Is die daar boven aan ‘t bowlingen of wà…?  
 
GEERT (legt z’n hand om Celine, dan liefjes)  Wacht maar is tot mijnen eerste strike..  
 
CELINE  (duwt Geert z’n hand weg) Allee Geert stopt daar mee! 
 
MATJEU (grinnikend) Wa hedde gij aan de hand, Fik? Kunde gij uw water nie meer 

ophouden, haha? Ge kunt misschien aan ons Hilda vragen of ze u ne pamper 
wilt aandoen, haha. (Matjeu valt plots achterover, er volgtgekletter, gevloek en 
getier)  

 
GEORGETTE  (komt uit het venster hangen, lachend) De Matjeu is van ’t keuketrapke 

gevallen. Hij heeft n ‘n blauwe teen.  
 
FIK  (tevreden) Dan zal ‘t nu wel gedaan zijn mee ne mens uit te lachen. 
  
HILDA  Nu denk ik da ’t tijd is om gaan te slapen. Kom Fik. 
 
HILDA/FIK (Hilda wil naar binnen met Fik die haar volgt met z’n benen ver open gespreid) 
 
GEERT (tot Fik, met knipoog naar Celine)  Gaat ‘t, pa? Of moet ik er wa zalf aansmeren? 
 
FIK  (aangeslagen)  Neenee, ’t gaat wel. 
 
HILDA/FIK  (gaan naar binnen) 
 
CELINE  (tot Geert)  Ik heb voor morgen n ‘n dag congé gepakt.  

In de voormiddag moet ik naar d ‘n tantist.  
(liefjes) Hedde gij goesting om in de namiddag mee gaan te shoppen? 

 
GEERT (opgewekt) Okee, ik bel morgenvroeg wel naar ’t werk voor ne snipperdag.  
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CELINE  Eerst gaan we voor een nieuw sexy zomerkleedje voor mij zien en daarna 
kunnen we ieverans een terraske gaan doen. 

 
GEERT (tevreden) Okee. 
 
CELINE Kom eens wa dichter, en doe uw ogen is toe! 
 
GEERT  (komt dicht bij de scheidingsdraad en sluit z’n ogen)  
 
CELINE  (kust hem)   Da is omdat ge morgen mee mij mee gaat. (gaat naar binnen)  
 
GEERT  (duizelt van geluk) 
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VIERDE BEDRIJF  
 
EEN DAG LATER, VOORMIDDAG 
 
(Fik zet buxus centraler en geeft hem een snoeibeurt, zorgt dat in de loop van het spel het snoeisel 
op een hoopje ligt, eventueel zorgen dat er extra afval voorzien is. Matjeu is met een gietertje de 
planten wat water aan ’t geven. Het plunje dat hij aanheeft moet in ’t dubbel zijn, er is een kapot 
nodig voor de autorit. Beide heren dragen vrijetijdskleding. Weer zijn de kleren van Matjeu te klein 
en die van Fik te groot. Matjeu mankt een beetje. Fik trekt bij tussenpozen z’n broek op en slaat 
naar aanvallende insecten) 
 
MATJEU (argwanend) Wa was da gisteravond allemaal mee da buske peper? 
 
FIK Hilda had ‘t verkeerde buske gepakt. In plaats van peper was het pili-pili.  
 
MATJEU (lachend, grinnikend)  

 
FIK  (verwonderd) Moete gij nie gaan werken?  
 
MATJEU Nee, ik ben nog altijd op de ziekenkas.  
 
FIK (zelfzeker) Da zal nie lang meer duren. Binnen de kortste keren staat hier n ‘n 

doktoor van de ziekenkas aan uw deur. 
 
MATJEU Laat maar komen. En daarbij, ik zit mee n ‘n blauwen teen. Ik kan nie gaan 

werken. 
 
FIK  (grinnikend) Daar zullen ze nogal mee lachen. 
 
GEORGETTE  (komt thuis van de winkel met een tas winkelwaar, een stek prei steekt uit haar tas)  
 
MATJEU  (geeft nog steeds de plantjes water, onder volgend gesprek geeft hij ook de prei in de 

tas van Georgette onbewust water) 
 
GEORGETTE Hedde gij uw turnoefeningen al gedaan, Matjeu?  
 
MATJEU (verveeld) Zèg, daar begin ik nie aan zenne.  
 
GEORGETTE (bazig) Jawel, vooruit kom.  
 
MATJEU (medelijden zoekend, bukkend naar teen, giet de prei in de tas) Jamaar, ik zit mee 

ne zere teen.  
 
GEORGETTE (zelfzeker) Geen gezever, kom. Begint er maar aan. (ontdekt nu dat Matjeu ook 

water geeft aan de prei in haar tas, berispt) Matjeu…! 
 
MATJEU Oh sorry. 
 
GEORGETTE  (gaat naar binnen in haar woning) 
 
FIK  (plagend tot Matjeu)  Ge hebt precies ook nie veel te zeggen thuis!  
 
MATJEU (lichtjes boos) Snoeit gij maar nie in uwe vinger! 
 
FIK  Ge moet gene schrik hebben. (wil nu een kleine buxus bewerken met z’n 

snoeischaar,  
maar wordt gestoord door insecten, door onoplettendheid knipt hij de stam van de 
buxus doormidden) Shit.. shit.. shit..!! 
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HILDA  (komt op dat moment naar buiten) Gaat ’t hier zo ‘n bitje  
 
FIK   (raakt in paniek en wil het afgeknipte kruintje van de buxus snel in z’n broek 

verstoppen, maar het punt blijft eruit steken, verveeld, onzeker) Jaja, da lukt wel. 
 
HILDA  (ziet de beschadigde buxus,boos)  Wa is er mee mijnen buxus gebeurd…? 
 
FIK (uit de lucht vallend) Ik dacht just ook al da die er nie goe uitzag! (onzeker) 

Misschien is ‘m afgevroren. 
 
HILDA  In ’t midden van de zomer? Gij zwanst zeker! (als ze het kruintje of de rest van de 

stok  van de plant in Fik z’n broek merkt) Sinds wanneer is uwe scheut terug aan ’t 
groeien? 

 
MATJEU (lachend) Da‘s mee die pili-pili van gisteravond! 
 
FIK  (bekent)  Sorry Hilda, de snoeischaar schoot uit m’n handen. 
 
HILDA  (bevelend) Doe nu maar een beetje voort want ge moet de patatten nog schillen,  

D ‘n afwas van gisteravond staat er ook nog en ge moet de was nog ophangen. 
 
FIK  (morrend)  Zèg Hilda…  
 
HILDA  (dreigend) Hoor ik u nog…? 
 
FIK  (nederig)  Nee Hilda.  
 
MATJEU (tot Fik lachend)  Haha, nu zien we wie er hier onder de sloef ligt.  
 
GEORGETTE  (komt buiten, groot koekje in haar hand, regelmatig etend)  
 
MATJEU  (begint nu snel opwarmingsoefeningen te doen) 
 
GEORGETTE (hooghartig) Allé Matjeu, zijde gij gereed? We gaan eraan beginnen hé. (op 

rijm) En kop omhoog, en gezicht vooruit, en schouders recht en naar voor 
mee die fluit.  

 
MATJEU (zuchtend) Amaai mijne rug! 
 
HILDA  (tot Matjeu grinnikend)  En valt het zo nogal mee op een ander?  
 
MATJEU (minachtend) Veel beter dan bij u. 
 
HILDA (grinnikend) Ja, ik zie ‘t. (ad Georgette) Ge zit mee ne slavendrijver op uw kot.  
 
GEORGETTE (port Matjeu aan en dan weer op rijm)  En kop omhoog, en gezicht vooruit, en 

schouders recht en naar voor mee die fluit. 
 
MATJEU (morrend tot Georgette)  Zèg houdt gij ook rekening mee mijne zere teen?  
 
HILDA  (ironisch tot Matjeu)  Ja, ‘t gaat precies ècht beter mee u.  
 
MATJEU (bluffend) Ja. Hier mag ik wèl scheten laten in bed. (verwijtend) Gij maakt daar 

altijd een drama van. De stand van deze nacht was 13 – 13.  
 
HILDA (nieuwsgierig tot Georgette, ad Matjeu)  En heeft zijne peper deze nacht gewerkt? 
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GEORGETTE (bluffend) Amaai, ik heb alle hoeken van de slaapkamer gezien. (nieuwsgierig) 
En mee onze Fik? 

 
HILDA (bluffend) Die gaat den hele nacht maar door precies of dat ’t zijne leste keer is. 
 
GEORGETTE (sarcastisch)  …mee te snurken zeker!  
 
HILDA (bluffend) Neenee, elke keer als hij z’n machien in gang trok zette hij mee krijt 

een kruiske op de bedspon. 
 
GEORGETTE (denigrerend tot Fik)  En tot hoeveel zijde geraakt?  
 
FIK  (hooghartig) Ik ben moeten stoppen.  
 
MATJEU (benieuwd) Waarom? 
 
FIK  (uit de hoogte) Mijn krijt was op. 
 
GEORGETTE Stoeffer…! (bevelend tot Matjeu) Doe maar voort mee de planten water te 

geven en ge moet de bladeren vanachter in d ’n hof ook nog opkuisen.  
 
HILDA  (bevelend tot Fik)  En gij moet voort snoeien. 
 
GEORGETTE (port hem aan)  Allé Matjeu, kan da nie wat rapper? Ge moet die prei ook nog 

kuisen hé! 
 
HILDA  (gaat binnen in haar woning) 
 
GEORGETTE  (gaat binnen in haar woning) 
 
CELINE  (komt buiten met haar voodoopop) 
 
MATJEU Trekt  ‘r nog eens op uit? 
 
CELINE Ja, ik moet efkes naar den tandarts en dan ga ik shoppen mee de Geert. Kunde 

gij d ’n band van mijn ’n velo is oppompen? 
 
MATJEU (ad FIK)  Vraagt dat maar aan die kwiet daar. (doelend op Fik)  
 
FIK  Hoe moet ik da doen? 
 
CELINE (zuchtend)  Laat maar, daar tegen ben ik al te voet bij den tandarts. 
 
MATJEU (verveeld stil tot Celine)  Ge moet nog is aan ons ma vragen wanneer da ‘k terug 

naar huis mag komen. 
 
CELINE Neenee, ik denk da ‘t beter zó is. Bij ons zijde gij toch nie content.  

(zet haar voodoopop op de vensterbanknaast de deur en gaat er vandoor langs de 
straatkant.) 

 
FIK   (snoeit verder, ruimt op) 
 
MATJEU  (gebruikt z’n gietertje om stiekem water richting Fik te pletsen) 
 
FIK   (denkt dat het regent en kijkt richting hemel) 
 
MATJEU (veinzend)  Ne mens zou nog gaan denken dat ’t regent. 
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FIK  (verbaasd) Hoe kan da nu, ’t is 30 graden en de lucht ziet overal blauw.  
(droogt z’n bezweet gelaat) ’t Is verdoemme heet. Hedde gij geen klak in uw 
tuinhuizeke liggen? 

 
MATJEU Ja, daar ligt wel iets om op uwe kop te zetten. (halve plastiekenbal) 
 
(Dokter Van Niedermans, spreekt Algemeen Nederlands, komt toe aan de linkse woning bij Fik.  
Zij draagt een dokterstas en een diplomatenkoffertje..Kijkt rond, klopt op deur, geen antwoord, gaat 
tot bij de muis) 
 
FIK   (komt nu uit het tuinhuisje, een halve luchtledige bal bedekt z’n hoofd, hij merkt Dr 

Van Niedermans niet, tot Matjeu)   Da’s alles wa ik kon vinden. 
 
(Als Dr Van Niedermans Fik  plots merkt schrikt zij) 
 
FIK  Dag madam. (haalt het deksel van z’n hoofd) 
 
NIEDERMANS Dag meneer. (schudt Fik de hand) Ik ben dokter Van Niedermans, 

psychologe in dienst van de NMBS. Woont hier een zekere Matjeu 
Klitsers? 

 
MATJEU (met vingertje omhoog)  Hélaba, da ben ik…! 
 
NIEDERMANS (verwonderd) Tiens, die woont toch op nummer 40. 
 
MATJEU (probeert de situatie te redden) Ja madam, maar ik ben sinds een paar dagen 

verhuist naar nummer 42. 
 
FIK (laat zich niet doen) Da’s nie waar, madam! IK ben Matjeu Klitsers. IK werk aan 

den ijzeren weg. 
 
NIEDERMANS Hebt u bij de NMBS pas een examen gedaan?  
 
FIK  Ja madam.  
 
NIEDERMANS Dan heb ik een vragenlijstje voor u. 
 
FIK  Okee, ga hier maar aan ’t tafel zitten. 
 
NIEDERMANS Zouden we dit niet beter binnen afhandelen? 
 
FIK  (zelfzeker) Da hoeft nie voor mij. Ik heb voor niemand geheimen.  
 
NIEDERMANS/FIK  (gaan aan tafel zitten) 
 
MATJEU (verontwaardigd) Maar da’s nie waar, IK ben Matjeu Klitsers! 
 
NIEDERMANS (beleefd kort) Kunt u even zwijgen, meneer? (stil tot Fik) Bemoeit uw buurman 

zich altijd met uw zaken?  
 
FIK (uit de hoogte verklarend) Och madam, Da’s héél simpel volk… , en zo jaloers dat 

‘m zwart ziet. Als ik de planten ga verzorgen dan begint ‘m ook. Hij wilt zelfs 
mee mijne naam gaan lopen. Luistert maar eens, madam. (roept richting Matjeu) 
Matjeu Klitsers…? 

 
MATJEU Ja, wat is ‘t? 
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FIK  (stil tot Dr Van Niedermans) Nu hedde gij ’t zelf gehoord, hé madam? Zo’n gasten 
moesten ze in ‘t gesticht steken! 

 
NIEDERMANS (is het beu, kordaat) Okee, to the point nu. Zoals u weet doen wij nà het 

examen een controle om na te gaan of u wel ècht geschikt bent voor die 
hogere functie. 

 
FIK  (zelfzeker) Okee madam. Wa moete weten? 
 
NIEDERMANS  (haalt een vragenlijst tevoorschijn) Vraag één: wat kan de reden zijn als iemand 

van uw personeel op een morgen zijn trein niet kan starten? 
 
FIK  (schouders ophalend, aarzelend radend) Dat ‘m zijnen trein kwijt is?  
 
NIEDERMANS  (ontkent)  
 
FIK  (aarzelend, radend) Dat ‘m de sleutel thuis vergeten is?  
 
NIEDERMANS  (ontkent)  
 
FIK  (inval)  Misschien heeft ‘m vergeten te tanken? 
 
NIEDERMANS (fronst de wenkbrauwen, noteert, vervolgt dan) Vraag twee; wat zou u 

aanbevelen als reactie op het groot aantal zwartrijders? 
 
FIK  (beslist) De venster open en uit den trein smijten! 
 
NIEDERMANS Dat is nogal drastisch, vindt u zelf niet? (noteert) Vraag drie; wat doet u als er 

twee treinen tegen hoge snelheid op hetzelfde moment en op hetzelfde spoor 
naar elkaar toe rijden? 

 
FIK  (rap) In mijnen auto springen en maken da ik weg ben…! 
 
NIEDERMANS (haalt haar neus op)  ’t Is spijtig dat ik het u moet zeggen, maar die hogere 

functie zal moeilijk worden, meneer Klitsers. Hoe hebt u het eigenlijk al tot 
uw huidige functie kunnen brengen met zo’n laag IQ…? 

 
FIK  (verklarend) Omdat ik slimmer ben dan ik eruit zie, madam. 
 
MATJEU (mengt zich)  Da’s nie waar, madam. Hij is zo lomp als een achterdeur! 
 
NIEDERMANS (tot Fik)  En uw gezondheid is nog goed? 
 
FIK  (bevestigend) Baa…., voor mijne leeftijd wel, madam.  
 
MATJEU  (heeft ondertussen stiekem de voodoopop van Celine kunnen bemachtigen) 
 
NIEDERMANS (tot Fik met houten stokje)  Doe uw mond eens open en zeg eens àààààà…! 
 
MATJEU  (prikt in de voodoopop waardoor Fik in het houtje bijt) 
 
NIEDERMANS Hebt u uw bijtreflex niet meer onder controle? 
 
FIK  (begrijpt het niet) Jawel madam, maar mijne mond ging in ene keer dicht. 
 
MATJEU (Ook de volgende momenten zal Matjeu de voodoopop hanteren) 
 
NIEDERMANS (tot Fik)  Kijk mij eens aan zonder u te bewegen. 
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FIK   (kijkt haar aan maar vertoont plots enkele spastische trekjes, 3 x) 
 
NIEDERMANS (verwonderd, bezorgd) Voelt u zich wel goed, meneer Klitsers? 
 
FIK  (bevestigend) Jaja madam. 
 
MATJEU (prikt nogmaals) 
 
NIEDERMANS  Zet u even vooraan op de tafel. (gebruikt nu het  reflex-hamertje, zet zich op een 

stoel bij Fik)  
 
FIK  (als zij enkele keren slaat op Fik z’n knie, bij de derde keer slaan schopt hij haar bijna 

achterover van haar stoel, of tegen haar stoel) 
 
NIEDERMANS (springt opzij, geschrokken) Krijgt u dikwijls van die aanvallen…?  
 
FIK  (niet wetend wat er gebeurd, verbaasd) Nee, da’s den eerste keer. 
 
MATJEU Da’s nie waar, madam. Zo doet die van ’s morgens tot ‘s avonds. (gaat naar 

binnen, neemt de pop mee) 
 
NIEDERMANS (zuchtend)  Dat werd ook tijd zèg. 
 
FIK  (schouders ophalend) Uw geburen kunde zelf nie kiezen, hé madam. 
 
NIEDERMANS Nee, spijtig genoeg niet. 
 
FIK  (nieuwsgierig) Mag ik u ook eens iets vragen, madam? Als gij naar de frituur 

gaat wa bestelt gij dan altijd? 
 
NIEDERMANS Een kleintje met pili-pili en een taco met samoerai. 
 
FIK  (bewonderend) Amaai…, gij zijt ook een hete!! 
 
NIEDERMANS Excuseer..! 
 
HILDA  (komt naar buiten) 
 
FIK (stelt Dr Van Niedermans voor aan Hilda)  Da is dokter Van Niedermans, spi…, 

spy… spychodinges van den ijzeren weg. 
 
HILDA (neemt haar bij de arm mee, stilletjes) Kan ik u eens efkes apart spreken, madam?  
 
NIEDERMANS (tikkeltje verwonderd) Ja hoor. 
 
HILDA (stil)  Mijne vent is nie meer content mee mijn schap. (tikkeltje ongemakkelijk) Wa 

kan ik daar aan doen…? 
 
NIEDERMANS (zelfzeker) Alles wat u te bieden hebt moet u op een schoteltje presenteren,  

ze zullen dan wel toehappen. Een man is van nature lui en elke man zal altijd 
een kind blijven. Maar als ze als baby grootgebracht zijn met borstvoeding dan 
is dat er moeilijk uit te krijgen. 

 
HILDA  (naar Fik) Fik, hedde gij bij uw moeder aan de borst gehangen? 
 
FIK  (nadenkend,fronsend, blazend) Da weet ik nie meer. 
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NIEDERMANS (presenteert Fik een formulier)  Kan meneer hier nog eens tekenen alstublieft? 
 
FIK  (benieuwd)  Ben ik geslaagd, madam? 
 
NIEDERMANS (woorden wikkend) Ik denk… dat u al héél tevreden mag zijn met uw huidige 

functie. Nog een goeiendag verder. (gaat er vandoor) 
 
MATJEU  (komt buiten met de bowlingtas van Fik) 
 
HILDA (tot Fik)  Kom eens efkes, ik heb nog een schoon werkske voor u. (gaat naar 

binnen)  
 
MATJEU  (haalt de bowlingbal uit de sporttas) 
 
FIK  (de tuinstoelen juist zettend, boos) Héla, van mijnen bowlingbal blijven hé…!  
 
MATJEU (minachtend) Hoe noemt gij da…? Bowlingbal…? Het kabaske is schoon, maar 

dan hedde ’t ook gehad.  
 
FIK  Wa gaat ge daarmee doen?  
 
MATJEU (uitdagend) Ik ga wa oefenen hier in den hof. 
 
FIK  (nadrukkelijk) Ge laat mijnen bal toch nie teveel botsen?  
 
MATJEU (uitdagend) Da’s wel MIJNEN bal nu hé. 
 
HILDA  (roept ongeduldig naar Fik van in de deuropening)  Komde gij nog of hoe zit da…?  
 
FIK   (gaat naar binnen, maar trekt eerst z’n te grote broek nog eens op)  
 
MATJEU  (geraakt niet met z’n vingers in de gaten van de bowlingbal)  
 
GEORGETTE  (komt naar buiten)  Wa gaat gij doen, Matjeu? 
 
MATJEU Ik wilde nog wa gaan oefenen, maar ik kan er mee mijn vingers nie in. 
 
GEORGETTE En wa nu…? 
 
MATJEU (uitleggend) Ik ga die gaten groter uitboren. Maar dan zult ge mij efkes moeten 

helpen. 
 
GEORGETTE (vriendelijk) Okee, zeg maar wa ik moet doen. 
 
MATJEU Houdt die bal eens efkes vast. (geeft de bowlingbal aan Georgette) 
 
GEORGETTE ( laat de bal door haar vingers glippen en op Matjeu z’n teen vallen) 
 
MATJEU (hinkend met luide pijnkreet)  Auwhhh…! (boos) Kunde gij nie een beetje uit uw 

doppen zien… stomme geit!  
 
GEORGETTE (verontwaardigd) Héla gij…, dimmen hè, ik wist nie dat da ding zo zwaar was. 
 
MATJEU (sakkerend) En just op mijne slechten teen hé. 
 
GEORGETTE (zich verdedigend) Zèg, ik deed da nie opzettelijk hé. 
 
MATJEU (lichtjes boos) Ja, da moest er nog aan mankeren. 
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GEORGETTE (verontwaardigd) Moete daar dan zo ‘n lawaai voor maken? De geburen 

horen u brullen. 
 
MATJEU (beslist, boos) Ik ben ne leeuw, en ne leeuw MOET brullen! 
 
GEORGETTE (maakt zich druk, aanvallend) En ik ben ne steenbok en seffens kunde gij de 

pot op mee uwen bowlingbal, wette gij da…!  
 
MATJEU (getemperd)  Sorry, ik zal de volgende keer nie zo hard meer roepen. 
 
GEORGETTE (verontwaardigd) Da is u geraden, of ik zal mee die bal eens tegen uwe 

voorgevel smijten! 
 
MATJEU (verbaasd) Maar zoiets heeft ons Hilda nooit tegen mij gezegd. 
 
GEORGETTE (verklarend) En waarom nie, omdat uw Hilda schrik heeft van u. (minachtend) 

Maar ikke nie, denkt daar goe aan, hé kameraad! 
 
MATJEU (tempert) ’t Is al goe, ’t is al goe. 
 
GEORGETTE (ad bowlingbal)  Kunde gij er nu mee uw vingers in, ja of nee?  
 
MATJEU Ik zal nog eens proberen.  
 
GEORGETTE (behulpzaam) Moet ik wa vaseline halen? 
 
MATJEU Nee, houdt die maar voor iets anders. (wriemelt met z’n vingers en geraakt er 

uiteindelijk toch mee in de bowlingbal) 
 
MATJEU (tevreden) Voilà, ik zit er in. ’t Is niks in z’n eigen. 
 
GEORGETTE (tikkeltje ongerust) En geraakt ge ‘r nu ook nog terug uit? 
 
MATJEU (overmoedig) Gelijk een fluitje van ne cent. (probeert met z’n vingers uit de 

bowlingbal te geraken, maar dat lukt hem van geen kanten) 
 
GEORGETTE (sarcastisch) Ik zal de vaseline toch maar gaan halen zeker?  
 
MATJEU (verveeld) Nee, daar is ’t al te laat voor. Wa nu…?  
 
GEORGETTE (mimiek, schouders ophalend) Trekken hé. 
 
MATJEU  (trekt uit alle macht, maar dat lukt hem ook niet, mimiek, schouders draaiend) Krabt 

eens op mijne rug.  
 
GEORGETTE (verwonderd) Waarom? 
 
MATJEU (verveeld, verklarend) Omdat ik er nu nie meer bij kan mee die bowlingbal aan 

mijn hand.  
 
GEORGETTE  (krabt op Matjeu z’n rug, grinnikend) Ik vraag me af wa ge gaat doen als ge 

straks naar de grote wc moet. 
 
MATJEU (als alle wat vraagde gij nu) Gij zijt er toch ook nog hé. 
 
GEORGETTE (beslist) Tareire…, da ziede van hier. 
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MATJEU (paniekerig) Wa nu…? 
 
GEORGETTE (roept naar binnen bij de deur)  Geert, kom hier eens efkes helpen! 
 
GEERT  (komt naar buiten,verwondert)  Wa scheelt er? 
 
GEORGETTE Hoe moeten we die bowlingbal van Matjeu z’n hand krijgen?  
 
GEERT  Trekken hè… (helpt, maar gewoon trekken lukt niet, speekt in z ’n handen en 

probeert nog eens) Okee, dan zetten we de grote middelen in! 
 

MATJEU (ongemakkelijk) En wa zijn die grote middelen…?  
 
GEERT  (houdt zich ernstig, uitleggend) Gij… gaat boven in ‘t venster staan, ge steekt uw 

hand mee die bal achter de venster en ge springt naar beneden. Door uw 
gewicht MOET die bowlingbal van uw vingers schuiven.  

 
MATJEU (verontwaardigd, boos) Is da voor te lachen of wà…? 
 
GEERT (verwonderd, serieus) Maar nee, ik meen het, pa.  
 
MATJEU (verveeld) En noem mij alstublieft gene “pa”. Uwe pa woont hiernaast. 
 
GEERT (weert een aanval af van insecten)  Pas op, de dazerikken zijn daar…! 
 
MATJEU Ja, nu moeten die nog naar mij komen ook, nu da ik vastzit mee mijn hand! 
 
GEORGETTE (grinnikend) Geeft ze nen tik mee die bowlingbal! 
 
MATJEU (maar als hij wil uithalen dreigt hij over te hellen naar de andere kant) 
 
GEERT (reeds bij de deur, tot Matjeu)  Allé, is ‘t nog voor vandaag? 
 
MATJEU (kijkt naar boven, onzeker)  Zouden we da wel doen? Da’s hoog hé…! 
 
GEORGETTE (pusht hem)  Kom Matjeu, daar zit niks anders op. 
 
MATJEU (verlegen) Ik durf nie…! 
 
GEORGETTE (zich opwindend) Gij kruipt deze avond nie bij mij in ’t bed mee die bowlingbal 

aan uw hand hé! 
 
GEERT/GEORGETTE   (gaan naar binnen) 
 
MATJEU (gevolgd door een bange Matjeu)  
 
HILDA   (komt in de deuropening staan en vergewist zich er eerst van dat er niemand in de 

buurt is, naar Fik die nog binnen is)  Kom maar buiten, daar is niemand te zien! 
(Dan wordt Fik door Hilda tegen z’n goesting naar buiten gepusht.)  

 
FIK  (draagt vrouwenkleren, een pruik en hoge hakken)  
 
HILDA  (draagt een fototoestel) 
 
FIK  (gegeneerd)  Is da nu ècht nodig, Hilda? 
 
HILDA (verklarend, verwonderd) Ja, ’t is maar om ne foto te maken van mijn nieuw kleed 

voor in mijnen album. 



 48 

 
FIK  (verveeld) Kunde gij da nie aan Celine vragen? 
 
HILDA  (kordaat) Die is naar den tandarts. 
 
FIK (verveeld) Zie mij hier staan. Ik ben just een poppemie in een schietkraam op 

Sinksenfoor. 
 
HILDA  (uitleggend) Maar da deed onze Matjeu ook altijd voor mij als ik een nieuw 

kleedje had gemaakt. 
 
FIK (onzeker, angstig) En waarom moet da hier buiten gebeuren? Kan da nie 

binnen? 
 
HILDA  (beslist)  Nee,.. binnen is te weinig licht….. Zijde gereed? Begint maar! 
 
FIK  (onzeker) Waar moet ik mee beginnen…? 
 
HILDA (verklarend) Een beetje bewegen hé, gelijk in nen èchte modeshow. (maakt foto’s 

terwijl Fik het kleed houterig showt, verveeld) Ge staat daar precies gelijk ne stijve 
pilaar. Kan da nie wa meer sexy? 

 
FIK  (muziek en dan begint Fik zich uit te leven als een èchte mannequin, mag best wat 

sexy zijn.)  
 
(Hier mag een streepje muziek bij) 
 
HILDA  (blijft foto’s maken, hand beweging)  Ga nu eens een beetje verder staan. 
 
FIK  Moet ik over den draad kruipen? 
 
HILDA  Ja, daar is nu toch niemand. 
 
FIK   (stapt niet zo behendig over de scheidingsdraad waardoor het kleed scheurt) 
 
HILDA  Wa was da…? 
 
FIK  Ofwel is mijn binnenwerk kapot, ofwel is uw kleed gescheurd! 
 
HILDA (boos, duwt Fik naar binnen) Als ze toch eens iets moeten doen hé. Allé vooruit, 

naar binnen! 
 
FIK/HILDA  (gaan weer naar binnen)  
 
MATJEU/GEERT/GEORGETTE  (komen discussiërend naar buiten, de bal bengelt nog aan 

Matjeu z’n hand) 
 
MATJEU  (beslist) …doe wa ge wilt, maar ik spring NIE uit da venster! 
 
GEERT (besluitend) Dan is er nog een leste mogelijkheid. 
 
GEORGETTE En dat is…? 
 
GEERT (uitleggend) We kunnen de Matjeu achter onzen auto spannen. Den bowlingbal 

binnen en Matjeu buiten. Dan moet die bal er toch af, want Matjeu gaat onze 
lada nooit kunnen volgen.  

 
GEORGETTE (gaat lada-sleutel halen) 
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MATJEU (boos) Oh nee…? Past maar goe op…! 
 
GEERT (grinnikend) Kom pa… (herpakt zich) …ik bedoel “Matjeu”. 
 
GEERT/MATJEU/GEORGETTE  (gaan naar de straatkant. Het is duidelijk tegen de zin van Matjeu.)  
 
CELINE (komt aan de andere woning thuis, tegen haar muis in de kooi, lief) En hoe is ’t mee 

onze kleine Nelson? ’t Is hier goe, hé vriend. Hedde gij nog eten en drinken 
genoeg? 

 
HILDA  (komt buiten met het dienblad waarop twee glazen wijn staan,vriendelijk  tot Celine) 

Ge komt just op tijd. Goesting in een wijntje? 
 

CELINE (verwonderd) Is da nie voor u en de Fik? 
 
HILDA (beslist) Als de Fik gere wijn drinkt dan moet hij die zelf maar pakken. 

(belangstellend) Zijn uw tandjes goedgekeurd? 
 
CELINE Alles in orde. (benieuwd) En is uw nieuw kleed al klaar? 
 
HILDA  (verveeld) Het wàs klaar… 
 
CELINE Hoe…? 
 
HILDA De Fik heeft ’t gescheurd toen dat ‘m ermee over den draad wilde kruipen.  
 
CELINE Ge hebt dus al foto’s kunnen maken?  
 
HILDA  Ja, da’s in orde, kinneke. 
 
CELINE (onzeker) Gaan we nie te ver, ma? 
 
HILDA (zelf zeker) Laat da maar aan mij over. ‘t Is nu alles of niks! Trust your mammie. 
 
CELINE (verwonderd) Het is zo stillekes aan den andere kant. Vinde gij dat ook nie?  

Da zijn wij hier nie gewoon. 
 
HILDA  (verklarend) Daar zijn weer problemen mee onze pa want ik heb ‘m daarjust nog 

horen vloeken. 
 
CELINE Hier op ’t straat is er ook iets gaande want daar was ne zot naast den auto van 

Georgette aan ’t lopen. Ik dacht eerst nog dat ‘m die wilde voorbijsteken. 
 
FIK   (komt buiten, in vrijetijdskleding en trekt z’n broek op, liefjes) Waar is mijn glas wijn? 
 
HILDA  (kort) In de frigo. 
 
CELINE  Hier, pak mijn glas maar. Ik ga seffens toch mee Geert shoppen.  (af naar 

binnen)  
 
FIK   (zet zich aan tafel achter het glas wijn, ad glas wijn)  Mag ik eens drinken? 
 
HILDA  (kortaf) Als ge u nie zat drinkt. 
 
FIK (drinkt het glas wijn ineens leeg, genietend) Toch zalig hé, zo in ’t midden van de 

zomer op ‘t terras mee een glas rode wijn. 
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HILDA (weert insecten af, boos)  Ja, als die smerige dazerikken er nie waren. (wil 
voorzichtig van haar glas wijn drinken, maar ondertussen landt er een insect op haar 
rug.)  

 
FIK   (plooit de krant samen en geeft er een flinke mep mee op Hilda’s rug)  
 
HILDA (waardoor die wijn op haar kleren morst, nijdig) Da moet ge nu nog eens ene keer 

riskeren sè…! 
 
FIK  (bedeesd) Sorry Hilda. 
 
DR MAXICOSE  (spreekt AN, met dokterstas daagt op aan de rechtse woning,klopt op de 

achterdeur, maar er komt geen reactie) 
 
FIK  (stoot Hilda aan, stil)  Pssst…, ze krijgen daar vreemd volk over de vloer! 
 
DR MAXICOSE (tot Fik en Hilda,twijfelend) Woont Fik De Vadder hier? 
 
HILDA  Nee meneer, die…  
 
FIK  (onderbreekt en verbetert Hilda) Jawel meneer, die woont dààr. 
 
DR MAXICOSE (verwonderd) Is er niemand thuis? 
 
HILDA  (schouders ophalend) Ik zou ’t nie weten. 
 
FIK  (benieuwd) En wie zijde gij? 
 
DR MAXICOSE (verklarend) Ik ben dokter Maxicose, controledokter van de ziekenkas. 
 
FIK  (stil maar enthousiast tot Hilda) De Matjeu heeft ’t aan zijne rekker! 
 
DR MAXICOSE Ik zou Fik De Vadder onmiddellijk willen spreken.  
 
FIK (grinnikend) Ge kunt op geen 100 km na zeggen waar dat die op deze moment 

zit. 
 
DR MAXICOSE (verbaasd) Hoe…, die was toch zwaar ziek? 
 
FIK  (verwonderd) Zwaar ziek…? (beslist) Laat me nie lachen. Die heb ik nog nooit 

ziek gezien. 
  
DR MAXICOSE  (twijfelend) Het is toch zeker Fik De Vadder die hier woont, hé meneer?  
 
FIK  (beslist) Jaja.  Hij is grachtenkuiser aan de gemeente. 
 
GEERT/GEORGETTE  (komen van de straatkant, Geert is met haar nog in gesprek) 
 
GEERT (verklarend) …jamaar ma, ik zei toch da ge minder gas moest geven. En wa 

doede gij? Gij geeft nog gas bij…! De Matjeu ging er nogal een gat uit! 
 
GEORGETTE (verveeld) Ja, sorry hé zèg, ik duwde op de verkeerde pedaal. 
 
GEERT (verontwaardigd) Verkeerde pedaal, kunde gij mee den auto rijden of nie..? 
 
DR MAXICOSE (vriendelijk) Goeiendag allebei. Kan ik Fik De Vadder spreken alstublieft?  
 
GEERT Die gaat direct komen, meneer. 
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MATJEU  (komt toe met bebloed hoofd, kapotte kleding. We merken dat hij de hand met de 

bowlingbal achter z’n rug verbergt. Hier bestaat de mogelijkheid om precies die arm 
een héél stuk langer te maken met trucage) 

 
DR MAXICOSE (verbaasd) Goeiendag meneer, bent u de heer Fik Leon Anna De Vadder? 
 
MATJEU Nee meneer.  
 
GEORGETTE (verbetert)  …Ja meneer. 
 
MATJEU (herpakt zich) Euh…  Ja meneer. En wie zijde gij…? 
 
DR MAXICOSE (verklarend) Ik ben dokter Maxicose, controledokter van de ziekenkas.  
 
MATJEU  (verslikt zich bijna) 
 
DR MAXICOSE  (wil Matjeu de hand schudden maar dat blijkt moeilijk met de bowlingbal aan z’n 

hand) En hoe is ’t met u?  
 
MATJEU (meelijwekkend) Och meneer, nu heb ik iets aan de hand sè. 
 
DR MAXICOSE (ad bowlingbal)  Ja, dat zie ik. Zijt gij op de ziekenkas?  
 
MATJEU Ja. 
 
DR MAXICOSE (verontwaardigd) En ondertussen speelt ge bowling, of wàt…? 
 
MATJEU (haastig, paniekerig) Neenee meneer. 
 
DR MAXICOSE Waarom hangt die bowlingbal dan aan uw hand?  
 
MATJEU (bedeesd) Omdat die er nie meer afgaat, meneer! 
 
DR MAXICOSE (kort af) Zijt gij ziek?  
 
MATJEU Maar nee. Waarom? 
 
DR MAXICOSE Omdat gij eergisteren naar uw werk hebt gebeld dat ge voor de rest van de 

week op de ziekenkas zijt.  
 
GEORGETTE (knipoogt naar Matjeu om zijn aandacht te trekken en doet teken van wèl ziek) 
 
MATJEU (merkt het gekkebekken) Wa hedde gij aan uw oog, Georgette…? 
 
GEORGETTE  (blijft maar knipogen geven)  
 
MATJEU (begrijpt de situatie, herpakt zich tot DR Maxicose) Jaja, ik ben ziek, meneer. 
 
DR MAXICOSE En wat mankeert ge? 
 
FIK  (mengt zich, boos minachtend)  Hij mankeert just niks, alleen in zijne kop…! 
 
HILDA  (berispt Fik luid) Is da gedaan..! 
 
MATJEU (vervolgt uitleggend tot DR Maxicose)  ‘t Is allemaal een vergissing. Ik heet 

eigenlijk Matjeu Klitsers. (wijst naar Fik) Hij daar achter da glas wijn, da’s den 
èchte Fik De Vadder. 
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DR MAXICOSE (verbaasd) Hoe…? Nu begrijp ik er niks meer van. 
 
MATJEU (hoofdschuddend) Ik ook nie, meneer. 
 
DR MAXICOSE (kordaat) Wie werkt er als grachtenkuiser aan de gemeente?  
 
MATJEU (wijst Fik aan)  Hij daar.  
 
FIK  (wijst Matjeu aan)   Nee hij…!  
 
DR MAXICOSE (verveeld) Dit heb ik nog nooit meegemaakt.  
 
FIK  (schouders optrekkend, mimiek) Wij ook nie, meneer. 
 
HILDA  (berispt stil)  Is ’t nu gedaan …! 
 
MATJEU (tegen de dokter) Mag ik eerst eens vragen hoe die bowlingbal van mijn hand 

geraakt?  
 
DR MAXICOSE (verklarend) Ik kan u een picuur geven waardoor uw vingers krimpen. 
 
MATJEU Doe maar, want mijnen arm is al nen halve meter langer geworden. 
 
DR MAXICOSE Laat uw broek maar zakken dan zal dat hier snel gebeurd zijn. (opent reeds 

haar dokterstas) 
 
MATJEU (hulpeloos) Kan er iemand mijn broek helpen losmaken alstublieft? 
 
GEORGETTE (beslist) Ik zal wel helpen. (helpt Matjeu) 
 
MATJEU (merkt dat hij door alle aanwezigen wordt aangestaard) Nie waar iedereen bij is hé. 

(tot DR Maxicose) Kom, we gaan naar binnen. 
 
GEORGETTE,/MATJEU/DR MAXICOSE  (gaan naar binnen) 
 
FIK (wrijft tevreden in z’n handen verheugd)   Nu hangt ‘m…! Nu hangt ‘m…! Ik heb ‘t 

gezegd da hij control ging krijgen hé.  
 
HILDA  (kwaad) Als ge u nu nog ene keer moeit dan kunde deze nacht in de kelder 

slapen. Verstaan…? 
 
FIK  (braafjes)  Ja Hilda. 
 
CELINE  (komt buiten uit de linkse woning, curieus) Wat is er gaande…, verzoening tussen 

de geburen? 
 
FIK  Bijlange nie…!  
 
HILDA  (kijkt met een boze blik naar Fik) 
 
FIK  (stuit op de boze blik van Hilda) Sorry Hilda. 
 
GEERT (vervolgt tot Celine, verklarend, gaat naar Celine)  De Matjeu krijgt just control.  

Hij is naar binnen mee nen doktoor van de ziekenkas.  
 
CELINE (grinnikend) Oeioei…! Gedaan mee ‘t schoon leven.*** 
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GEERT/CELINE  (zitten aan de tafel en zullen zich de volgende momenten met elkaar bezig 
houden)  

 
DR MAXICOSE/ MATJEU/GEORGETTE  (komen weer naar buiten, de bowlingbal is nu van z’n 

hand verwijderd en z’n arm heeft weer de normale lengte 
aangenomen) 

 
GEORGETTE Da werd ook tijd zèg. Ne mens zou er zelf nog krampen van in z’n armen 

krijgen. 
 
MATJEU (als DR Maxicose zijn stethoscoop bovenhaalt, ad Hilda en Georgette) Als ge mij 

gaat onderzoeken heb ik gere da de dames binnengaan. 
 
GEORGETTE Flauwe. 
 
HILDA  Hij is altijd al aan de verlegen kant geweest hé. 
 
CELINE Ik blijf zitten waar ik zit! 
 
HILDA/GEORGETTE  (gaan hun eigen woning binnen)  
 
DR MAXICOSE  (begint Matjeu te onderzoeken met de stethoscoop)  
 
FIK   (vertelt DR Maxicose ondertussen over het doen en laten van Matjeu, geniepig)  

Wiste gij dat ‘m elken dag zijnen hof onderhoudt? Hij doet zelfs bij ons de 
klusjes. Zo kan hij nog wa bijverdienen terwijl dat ‘m van de ziekenkas 
profiteert. (tot Matjeu) Wanneer komde verder schilderen bij ons, Fik…?  
En wanneer geefde onze mercedes nog eens een groot onderhoud, Fik…? 

 
DR MAXICOSE (tot Matjeu)  Volgens mij zijt gij niet ziek. Zoudt gij niet beter gaan werken 

zoals andere mensen, meneer De Vadder? 
 
FIK  (verbaasd) Werken…? Ik dacht da die al mee pensioen was omdat hij zoveel 

thuis is de leste weken. Wette wat…? ‘t Is ne grote karottentrekker…, hij doet 
maar alsof dat ‘m ziek is. Zal IK ’t eens zeggen…, die is zo gezond als een viske. 

 
DR MAXICOSE (tot Matjeu bestraffend, schrijft briefje voor Matjeu)  Profiteren van de 

ziekenkas is strafbaar, hé meneer De Vadder. Ge zult geschorst worden.  
 
FIK  (bevestigend, gespeeld boos) Jazeker, want da is fr… fr… fraude!  
 
MATJEU En wanneer moet ik terug gaan werken?  
 
DR MAXICOSE  Morgen! 
 
MATJEU (verwonderd) Morgen al…? En mijne zere teen dan…? 
 
DR MAXICOSE  (wordt nijdig) Hou alstublieft op met die spellekes of ik laat u nog een 

boete betalen ook…! 
 
GEORGETTE/HILDA  (komen weer uit hun respectievelijke woning) 

 
DR MAXICOSE  Okee, dat is dan in orde. 
 
GEORGETTE (groot koekje bij, meenemend) Dokter, kan ik u eens efkes apart spreken 

alstublieft? 
 
DR MAXICOSE Natuurlijk. Wat is het probleem? 
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GEORGETTE (stil)  Mijne vent is nie meer content. Kunde gij niks doen aan mijn dikke 

poep? (toont haar poep aan de dokter)  
 
DR MAXICOSE (sarcastisch) Ja, ge kunt misschien al beginnen met wat minder te 

snoepen.  
 
GEORGETTE  (wil duidelijk koekje in mond steken, verbergt het koekje, dan gemaakt wanhopig) 

Maar ik snoep bijna nooit. 
 
DR MAXICOSE  (beslist) Dan moet ge dagelijks wat ronddraaien met uw poep.  
 
GEORGETTE (twijfelend, terug met poep naar de dokter en draait enkele keren) Gewoon zo wa 

ronddraaien? 
 
DR MAXICOSE Ja, gewoon zo wat ronddraaien. 
 
GEORGETTE (opgelucht) Okee, merci dokter. 
 
DR MAXICOSE Dat is dan 25 euro alstublieft! 
 
GEORGETTE (niet begrijpend) Waarom…?  
 
DR MAXICOSE (verklarend, schrijft briefje voor Georgette) Omdat ik u een visite moet 

aanreken, hé madam.  
 
GEORGETTE (met uitgestoken hand, dwingend)  Geert, geeft eens 25 euro. 
 
GEERT (niet begrijpend) Waarom?  
 
GEORGETTE (ongeduldig) Kom, geeft die maar rap, seffens moet ik nog intrest betalen ook!  
 
GEERT  (geeft geld aan Georgette) 
 
GEORGETTE (betaalt DR Maxicose) 
 
MATJEU (nieuwsgierig) Mag ik ook nog eens iets vragen dokter? Wa bestelt gij altijd in de 

frituur? 
 
DR MAXICOSE Een gewone met dubbele zure mayonaise en een saté zonder stokje met 

veel peper. 
 
MATJEU (bij zichzelf)   Oeioei…, die kent da ook al…! 
 
DR MAXICOSE (overloopt het dossier van Matjeu) Voor de rest lijkt het dossier in orde. 

(kordaat naar Matjeu)  En u meldt zich morgen bij uw baas?  
 
MATJEU (onderdanig) Ja dokter.  
 
DR MAXICOSE Nog een goeiendag verder. (gaat er vandoor) 
 
HILDA  (gaat haar eigen woning binnen en pakt de lege wijnglazen mee) 
 
GEORGETTE (gaat naar binnen) 
 
GEERT Kom Celine, gaat ge mee..? 
 
CELINE/GEERT  (gaan hand in hand naar de straatkant) 
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(Stilte)  
 
FIK (treiterend) Moet gij uw schaftzakske nog nie gaan klaarmaken tegen morgen, 

Matjeu? 
 
MATJEU Wette wa gij kunt…, (gebaartje van de boom in) …Hier se…! (doet zich pijn) 
 
HILDA  (komt naar buiten, kortaf)  Fik, zijn de patatten al geschild?  
 
FIK  (met een diepe zucht)   Nee. 
 
HILDA  (dwingend) Allé, begint er dan maar aan! 
 
FIK   (gaat moedeloos naar binnen)  
 
GEORGETTE  (komt al snoepend naar buiten, heeft enkele koekjes bij) Hedde gij de kamers al 

gestofzuigd, Matjeu? 
 
MATJEU Nee.  
 
GEORGETTE (met dreigend vingertje)  Allé vooruit, da wordt dan hogentijd! 
 
MATJEU (tegen spartelend) Kunde gij da zelf nie? 
 
GEORGETTE (kortaf verklarend) Nee, ik moet mijne suiker op peil houden.  (eet nog een 

koekje) 
 
MATJEU  (gaat met veel tegenzin naar binnen) 
 
HILDA  (met geniepig lachje)  Ons planneke lukt goe, hé Georgette.  
 
GEORGETTE Amaai, ik kan ‘t zelf maar amper volgen. Gaan we er nu mee stoppen? 
 
HILDA  Néé, morgen gaan we ‘t nog een beetje straffer maken! 
 
GEORGETTE Wa gaan we morgen doen? 
 
HILDA  Morgen..  gaan we hun euthanasie-papieren bovenhalen. 
 
GEORGETTE (ongerust) Daar kan toch ècht niks verkeerd mee gebeuren hé? 
 
HILDA  (geruststellend) Maar nee, ik heb alles onder control. We moeten er alleen voor 

zorgen da ze denken da wij ook dikke ambras mee mekander hebben. 
 
GEORGETTE (grinnikend) Wij kunnen toch goed toneelspelen hé, Hilda. 
 
HILDA  Ja, en daar gaan we nu mee beginnen…! Zijde gereed? 
 
GEORGETTE Laat maar komen. (zet zich in bokshouding) 
 
(De volgende scène wordt geveinsd door Hilda en Georgette) 
 
HILDA (opent de deur, roept luid aan haar deur, verontwaardigd) Fik, Georgette van 

hiernaast zegt da ik een lelijke blinkdoos ben…! 
 
GEORGETTE (opent haar deur roept luid aan haar deur, boos) Matjeu, Hilda van hiernaast 

zegt da ik een stomme trut ben…! 
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FIK/MATJEU (In een weerlicht stormen ze naar buiten)  
 
(De twee koppels staan nu vijandig en lijnrecht tegenover elkaar) 
 
MATJEU (tot Georgette, ad Hilda)  Is da waar…? 
 
GEORGETTE (meelijwekkend, valt ruggelings tegen Matjeu) Oooh Matjeu, ze heeft me 

uitgemaakt voor ’t vuil van de straat! Ik ben er nie goe van. Seffens draai ik 
hier nog van mijne sus. 

 
HILDA (tot Fik, ad Georgette, boos)  Nu is ze te ver gegaan! Ze maakt mij en heel mijn 

familie te schande. (meelijwekkend, leunt naar ademsnakkend op een stoel)  
Seffens krijg ik weer hartkloppingen hé. 

 
FIK (haalt fel uit naar Georgette)  Gij hé, wette wa gij moet doen? Op den boulevard 

tussen de miekes gaan staan en mee uw dik gat schudden. Da’s ’t enige waar 
gij goe voor zijt! 

 
GEORGETTE (tot Matjeu, beduusd)  Hoorde nu hoe die muggenpisser mij uitmaakt…? 
 
MATJEU (furieus tot Fik)  Sinds da gij hier komen wonen zijt loopt alles verkeerd! 
 
FIK  (kleinerend) Ik woonde hier al vóór u, blèter! 
 
MATJEU (boos) En hou uw bakkes…! Of ik klop erop…! Strontboerke…! 
 
HILDA  (moedigt Fik nog wat aan) Maar da liet ik nie zeggen…! 
 
MATJEU (tot Fik, boos)  En kom nie over die draad of ik trek uwe kop uit…! 
 
FIK  (minachtend) Denkte gij da ik schrik heb van u, vettige smoel…! (gooit wat 

snoeisel over de draad naar Matjeu) Daar se…, (gooit nog wat) …en daar se…! 
 
GEORGETTE (roept bevelend)   Matjeu, doe daar iets aan! 
 
MATJEU (boos) Nu gaat ‘m te ver, de flapdrol…! (haalt Dinky) Die smalle tjoeker van 

hierneffe gaat iets meemaken se…! 
 
GEORGETTE (houdt hem tegen)  Wa gaat gij mee den Dinky doen …? 
 
MATJEU (heeft de kabouter van zijn sokkel gehaald en wil hem naar Matjeu gooien, kordaat) 

Tegen de Fik zijne varkenskop smijten…! 
 
GEORGETTE (kordaat)  Nee, vooruit terugzetten…! 
 
FIK   (heeft ondertussen de muis gepakt) 
 
HILDA  (houdt hem tegen)  Wa gaat gij mee onze Nelson doen…? 
 
FIK  (met het schuim op z’n mond)   In ons Georgette haar gat laten bijten…!  
 
HILDA  (kordaat)  Terugzetten…! 
 
(Tegen de scheidingsdraad wordt het een flink handgemeen tussen enerzijds Fik met Matjeu en 
anderzijds Georgette en Hilda. Er wordt naar elkaars keel gegrepen en aan elkaars haren 
getrokken. De vrouwen spelen het spel aardig mee. Met tussenpozen horen we aanvalskreten en 
pijnkreten. Fik moet met één hand z’n te grote broek ophouden) 
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HILDA  (roept paniekerig)   Allé Fik, kom mij eens helpen! 
 
FIK  (wanhopig) Ik kan nie. 
 
HILDA  (paniekerig) Waarom nie? 
 
FIK  (wanhopig) Omdat mijn broek afzakt…! 
 
CELINE/GEERT  (komen terug van de wandeling) 
 
CELINE (roept luid tot beide koppels, kordaat)  Gaat ’t hier zo’n beetje…? 
 
GEERT (verwijtend, houdt Matjeu constant in bedwang) Zijde gij nu allemaal kinds 

geworden, of wà…? 
 
GEORGETTE (boos) Zij zijn begonnen! 
 
HILDA  (boos) Nee, zij zijn begonnen…! 
 
GEORGETTE (verontwaardigd) Zie da daar staan, ze liegen da ze zwart zien…! 
 
HILDA  (verontwaardigd) Wij liegen…? 
 
FIK  (dreigend) Komt da hier eens zeggen, sè! 
 
GEORGETTE (uitdagend) Denkte gij da ik nie durf…! 
 
(In een flits hangen beide koppels weer in elkaar) 
 
GEORGETTE  (heeft het gemunt op Fik duwt Celine weg)  
 
HILDA   (heeft het gemunt op Matjeu) 
 
GEORGETTE  (krijgt Fik in een wurggreep en zwiept dan met haar achterwerk tegen zijn lichaam 

waardoor hij z’n evenwicht verliest en op de grond valt) 
 
FIK (valt op de grond) 
 
GEORGETTE (uitdagend) Waarvoor een dikke poep al nie goe is, hé slappe mossel…! 
 
HILDA  (stampt op de zere teen van Matjeu)  En wa denkte hiervan…! 
 
MATJEU (pijnkreet)   Auwwwhhh…, op mijne zere teen…! 
 
CELINE/GEERT  (trachten de vechtersbazen te scheiden waardoor ze ook delen in de klappen) 
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VIJFDE BEDRIJF 
 
EEN DAG LATER, NAMIDDAG 
 
(Tuinkabouter Dinky en de muizenkooi zijn verdwenen) 
 
CELINE/ MATJEU  (zitten aan tafel van de rechtse woning) 
 
MATJEU (verbaasd) …dus gij vindt da de Fik héél abnormaal begint te doen? 
 
CELINE (woorden afwegend) Ja. 
 
MATJEU De Fik is gene normale, maar om nu te zeggen dat ‘m zot begint te worden, da 

vind ik erover. 
 
CELINE (verbaasd) En gisteren dan, mee da vechten…? ‘t Schuim stond op zijne mond 

van colère. 
 
MATJEU (bevestigend) Bij mij ook. (sussend) En zoiets gebeurt in de beste families. 
 
CELINE (gemaakt curieus) Wist gij da de Fik zelfs de neiging heeft om euh…  
 
MATJEU Om wàt…?  
 
CELINE (inval) Wacht, ik zal u eens iets laten zien, dan verstaat ge da beter.(gaat in haar 

huis, een zak halen met de kleren in die Fik aanhad voor het nemen van de foto ‘s, 
toont Matjeu een foto van Fik in vrouwenkleren en met pruik) 

 
MATJEU (verbaasd)  Is da de Fik…?  
 
CELINE (triestig bevestigend) Ja.  
 
MATJEU (ongelovig)  In vrouwenkleren, mee een pruik en hoge hakken …?  
 
CELINE (triestig bevestigend) Ja.  
 
MATJEU (verontwaardigd) Maar da kan nie!  
 
CELINE (bevestigend) Ge ziet toch wa ge ziet hè! Ne foto liegt nie! 
 
MATJEU (beduusd) Godmiljaar, die Fik is ècht zot geworden.  (onzeker) Wa nu gedaan!  

(nieuwsgierig) En wa zegt ‘m er zelf van? 
 
CELINE (schouders ophalend) Niks natuurlijk. Voor hem is da allemaal normaal. 
 
MATJEU Natuurlijk, ne zot weet nie van z’n eigen dat ‘m zot is! (onder de indruk) En wa 

zegt Georgette daarvan? 
 
CELINE Die weet natuurlijk ook hoe laat ’t is.  
 
MATJEU (moedeloos) Hoe is ’t mogelijk da ne mens in de fleur van z’n leven in ene keer 

zot begint te worden.  
 
CELINE (zuchtend, besluitend) Da is ’t leven hé.  
 
MATJEU (ongerust) Misschien krijg ik ’t ook wel.  
 
CELINE “Die”  kans bestaat altijd.  
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MATJEU Merci voor de informatie,… (bedrukt) …maar houdt dit nog efkes stil, hé Celine. 
 
CELINE  Okee.  
 
CELINE/MATJEU  (gaan beiden hun woning binnen) 
 
GEERT/FIK  (komen van de straat en zijn in gesprek) 
 
FIK (ongelovig) …dus gij denkt da de Matjeu aan ’t zot worden is? 
 
GEERT Ik ben daar zeker van. We hebben toch de bewijzen. 
 
FIK  (ongelovig) Mag ik die foto nog eens zien?  
 
GEERT  (overhandigt Fik een foto) 
 
FIK (monstert de foto, bedachtzaam, ongelovig) De Matjeu hier in den hof…, mee 

alleen maar een doorschijnend tutuke aan…! 
 
GEERT (vervolgt)  Ja, en dan nog midden in de nacht hé! 
 
FIK  (meelijwekkend) Die is ècht zot geworden, ocharme.  
 
GEERT  Mag ik die foto nu terug? 
 
FIK (afwezig) Jaja. (geeft de foto terug, bedrukt) Ge moet da nog nie aan de grote klok 

hangen, hé Geert. 
 
GEERT Neenee. (stopt alles terug in de zak, gaat binnen)  
 
FIK   (zet zich aan tafel en staart wat voor zich uit)  
 
MATJEU   (komt naar buiten en merkt Fik, hij stapt na wat aarzelen, kordaat over de draad en 

zet zich naast hem aan tafel)  
 
(Ze staren allebei voor zich uit. Het gesprek komt traag op gang) 
 
FIK  (voorzichtig) Moet gij nie gaan werken?  
 
MATJEU (agressief) Ze kunnen de pot op……  
 
(Stilte)   
 
MATJEU (aarzelend, voorzichtig) En wanneer gaat gij terug beginnen? 
 
FIK  (schouders ophalend, sussend) Baa, ik kan het zó nog wel een tijdje uithouden. 
 
MATJEU Wette gij den tijd nog toen dat wij de beste vrienden waren? 
 
FIK  (zachtjes) Ja, wij gingen voor mekander door een vuur.  
 
MATJEU (nagenietend) Da was nog eens èchte vriendschap.  
 
FIK En nu zijn we begot de grootste vijanden geworden. We kunnen zelfs mekander 

de kop inslagen. (ongelovig) Hoe da ne mens op zone korte tijd kan veranderen 
hé. 
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MATJEU (boos) Da‘s allemaal de schuld van die stomme vrouwen. 
 
FIK  (inval) Matjeu, ik vind da we die ambras tussen ons moeten stoppen. 
 
MATJEU (tevreden) Ahwel, da vind ik ook. 
 
FIK (enthousiast) We doen terug gelijk vroeger, samen op stap gaan, samen 

bowlingen, en samen plezier maken. 
 
(Even algemene stilte) 
 
MATJEU (bedrukt) Fik, wette gij wa nen travestiet is? 
 
FIK Jaja. Da is ne vent die gere vrouwenkleren aantrekt. Ne kazakkendraaier, in ’t 

plat Vlaams gezegd. 
 
MATJEU (aarzelend)  En hedde gij soms ook de neiging om euh… om euh… om te 

veranderen van kazak? 
 
FIK  (bekijkt Matjeu, verbaasd)  Wa is da nu voor een vraag? 
 
MATJEU (aarzelend) Ahwel, hedde gij soms ook goesting om… om euh… om een vrouw 

te worden? 
 
FIK (verbaasd) Maar nee. (fronst de wenkbrauwen, verontwaardigd)  Zèg voor wà ziede 

gij mij aan…? 
 
MATJEU (onzeker, verward) Och nikske, ’t was maar een vraag.  
 
(Weer even stilte) 
 
FIK  (aarzelend) Matjeu…? 
 
MATJEU Ja Fik. 
 
FIK  Hedde gij ooit aan ballet gedaan? 
 
MATJEU (verbaasd) Ikke…? Aan ballet…? (fel ontkennend) Gij vangt zeker! 
 
FIK  (sussend) Nee, ik vang nie! (bij zichzelf) ’t Zijn er ander die vangen! 
 
MATJEU (verwonderd) Gij stelt zo’n raar vragen, Fik? 
 
FIK  (ongelovig, bedroefd) Hedde gij een tutuke in huis? 
 
MATJEU (nadrukkelijk ontkennend) Maar nee. 
 
FIK Hedde GIJ soms goesting om over te lopen naar den andere kant? 
 
MATJEU (verbaasd)  Nee. Waarom…? 
 
FIK  Wa doet gij ’s nachts om twaalf uur? 
 
MATJEU (schouders ophalend) Slapen zeker, gelijk iedereen. (bekijkt Fik ernstig) Kom Fik, 

daar scheelt iets hé. Vertel op. Gij stelt te veel van die raar vragen? 
 
FIK  (verdedigend) Maar gij ook! 
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CELINE  (komt vegend met een bezem op van achter het tuinhuisje, veegt wat bij de deur, tot 
Fik en Matjeu) Aan ’t genieten van de zomer, mannekes? 

 
MATJEU (veert recht, nadrukkelijk) Kom Celine, vertel wa hier aan ’t gebeuren is, of we 

worden allebei zot. 
 
CELINE (zuchtend) Daar is ’t al te laat voor, vrees ik! 
 
MATJEU  (verbaasd) Hoe…? 
 
CELINE  Moet ik het ècht zeggen? 
 
FIK  Maar natuurlijk. 
 
CELINE  (verveeld) Ge zijt allebei dement! 
 
MATJEU (aan de grond genageld, verbaasd)  Wà zegt gij daar allemaal…? Ik ook dan? 
 
CELINE Ja. 
 
FIK  (boos) Waarom vertelde ons da nie vroeger? 
 
CELINE (verdedigend) Iedereen hier weet ‘t al. 
 
MATJEU En nu…? 
 
CELINE  (sussend) Ons ma en Georgette hebben voor u allebei al een plaats 

gereserveerd in ‘t rusthuis. Ge moet u dan van niks meer aantrekken, alleen 
nog uwe mond opendoen om te eten. 

 
GEERT  (komt naar buiten, doet verbaasd)  Is ’t vergadering hier? 
 
MATJEU (verward) Nee, ’t is een serieus gesprek. 
 
GEERT (met lachje, maakt een zo goed mogelijke beweging) Wanneer gaat ge uwe grand-

écart nog eens doen, Matjeu? 
 
CELINE (berispt, dan stiller)  Moet ik aan uwe pa soms ook vragen wanneer hij nog eens  

in ne modeshow loopt…? 
 
MATJEU (loert rond) Nu krijg ik het pas in de mot, waar is onze Nelson? 
 
CELINE (bedroefd, snikkend) Wette gij da nie? Die hedde gij gisteren opgegeten. 
 
MATJEU  (verwonderd) Watte…? Opgegeten…? Ikke…? (beslist) Da kan nie…! 
 
GEERT Toch is ’t zo, Matjeu! 
 
FIK  (verwonderd) Tiens, en onzen Dinky is ook weg? Waar is die naartoe? 
 
GEERT Hoe,.. wette gij da nie…? Die hedde gij zelf begraven vanachter in onzen hof, 

omdat ‘m dood was. 
 
FIK  (verwonderd) Ikke…? (hulpeloos) Maar da kan nie…! 
 
GEERT Toch is ’t zo ! 
 
CELINE  Alleman hier weet da gij allebei dement geworden zijt… 
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FIK  (vervolgt) …behalve wij zelf natuurlijk! 
 
MATJEU (angstig)  Zijn wij aan ’t zot worden, Fik? Kom zeg ‘t…, zeg ‘t…! 
 
GEERT (legt z’n armen rond de schouders van Fik en Matjeu)  Maar da’s toch geen 

probleem, de euthanasie-papieren liggen al gereed. Kom Celine, wij hebben 
nog mee iemand een afspraak hé. 

 
FIK/MATJEU  (zijn erg aangeslagen)  
 
CELINE/GEERT  (gaan er vandoor naar de straatkant, schieten bij het verlaten van de tuin in 

een geluidloze lach zonder dat Fik of Matjeu dit zien ) 
 
MATJEU Die zijn ons blaaskes aan ’t wijsmaken hé. 
 
FIK  (sereen) Nee Matjeu, ze hebben gelijk. Ik heb de bewijzen gezien. 
 
MATJEU Ik ook, spijtig genoeg. 
 
FIK  (bedrukt) Ze zullen ons euthanasie-papieren bovenhalen en dan gaan we er onze 

kaas bij inschieten. 
 
MATJEU (paniekerig) Kunnen we ons papieren voor euthanasie nie kapotscheuren? 
 
FIK  (bedrukt) Wette gij ze liggen? 
 
MATJEU Nee. 
 
FIK  (bedrukt) Ik ook nie! 
 
(Beide heren zitten duidelijk in de put) 
 
HILDA/GEORGETTE  (komen tevoorschijn) 
 
FIK (grijpt haar twee armen vast, paniekerig)  Ben ik aan ’t zot worden, Georgette…? 
 
GEORGETTE Ja Fik. 
 
FIK  (zet zich verslagen aan de tafel) 
 
MATJEU (paniekerig) Ben ik ook aan ’t zot worden, Hilda…? 
 
HILDA  Nee Matjeu. 
 
MATJEU (blij) Gelukkig. 
 
GEORGETTE (vervolgt snel) Gij zijt al zot…! 
 
MATJEU (reageert, moedeloos) 
 
HILDA  Ge weet wa da wilt zeggen, neem ik aan? 
 
FIK  (moedeloos) Maar al te goe. 
 
GEORGETTE Moeten we de papieren al bovenhalen?  
 
FIK  (moedeloos) Nee, da moet nog nie. 
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HILDA  Nu kunde nog op een fatsoenlijke manier afscheid nemen hé. 
 
MATJEU (berustend) ‘t Moet toch ene keer gebeuren, hé Fik. Ik wist niet da we ’t zo erg 

zitten hadden. Als ’t nie voor vandaag is, dan is ’t voor morgen, maar ons lieke 
is hier uitgezongen. 

 
GEORGETTE Zijde ge er allebei klaar voor? 
 
FIK  (geëmotioneerd) Als ’t ècht moet, dan moet ’t NU maar. 
 
GEERT/CELINE  (komen toe met DR Maxicose) 
 
GEERT Mannekes, we hebben den doktoor al bij hé. 
 
MATJEU  (herkent de dokter,verbaasd) Jamaar, da’s toch die doktoor van de ziekenkas…! 
 
CELINE Zèg, nen doktoor is nen doktoor hé. En daarbij, da gaat ge er nie aan voelen! 
 
DR MAXICOSE Goeiendag allemaal. Zeg maar wat het probleem is. 
 
HILDA  Ahwel meneer doktoor…, die twee heren hier, hebben een jaar geleden allebei 

hun euthanasie-papieren ondertekend en nu denken we allemaal da ’t zo ver is. 
 
DR MAXICOSE Dan zullen we er maar direct aan beginnen zeker. 
 
FIK  (verwonderd, paniekerig) Moete gij ons eerst nie onderzoeken, dokter? 
 
DR MAXICOSE Ge ziet duidelijk bij allebei de symptomen van dementie. Maar als ge 

liever hebt dat ik u eerst onderzoek dan is dat ook goed voor mij. (aan 
Matjeu) Hoe heette de hond van uw overgrootmoeder? 

 
MATJEU (blazend,nadenkend,verwonderd) Da weet ik nie meer. 
 
DR MAXICOSE (vervolgt tot Fik)  Welke kleur had de fiets van uw overgrootvader? 
 
FIK  (schouders ophalend) Da weet ik nie meer. 
 

DR MAXICOSE Voilà, de bewijzen zijn geleverd. En nu beginnen we eraan want ik heb 
weinig tijd. Hoe wilt ge ‘t laten gebeuren? 

 
MATJEU Als we toch dood moeten…., dan willen we allebei gelijktijdig de pijp uitgaan, 

gelijk vrienden voor ‘t leven. 
 
GEERT Leven…? Daar zal seffens nie veel leven meer inzitten, vrees ik!  
 
CELINE (geeft Geert een por) 
 
HILDA  Wààr gaat ’t gebeuren, meneer doktoor? 
 
DR MAXICOSE Hier, als dat voor u goed is. 
 
GEORGETTE Zouden we nie beter in de living gaan? 
 
DR MAXICOSE  Maar madam, ge gaat de living toch niet meer vuil maken zeker. 
 
FIK/MATJEU (paniekerig recht, naar de dokter toe)  
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FIK  (paniekerig) Vuil maken…? Is daar dan veel bloed bij? 
 
MATJEU (vervolgt) Daar kunnen wij nie tegen zenne. 
 
DR MAXICOSE Ik geef u allebei één spuitje en dan is ’t direct afgelopen. Okee, leg u 

beiden hier maar gereed op de tafel. 
 
FIK/MATJEU  (nemen afscheid van elkaar door elkaar te omhelzen)  
 
DR MAXICOSE  (brengt ondertussen alles in gereedheid met spanbanden en naalden) 
 
MATJEU Fik, kunde mij al de slechte dingen, die ik ooit over u gezegd heb, vergeven? 

Gij zijt gene flapdrol, en ook gene strontboer. 
 
FIK  En gij gene smoeskop, en ook genen blèter. 
 
FIK/MATJEU  (leggen zich daarna elk op een tafel)  
 
GEERT/GEORGETTE  (ontfermen zich over Fik ,trekken zich terug en gaan lachen)  
 
HILDA/CELINE  (ontfermen zich over Matjeu, trekken zich terug en gaan lachen) 
 
HILDA   (tot Matjeu)  Hedde nog ne leste wens? 
 
MATJEU (emotioneel) Ja, da ge ’t kotteke van onze Nelson naast mij begraaft. 
 
CELINE Da beloof ik. 
 
GEORGETTE Hedde gij nog ne leste wens, Fik? 
 
FIK  (emotioneel) Zorgt goe voor ’t graf van onzen Dinky hé. 
 
GEERT Ik zal een houten kruiske op z’n graf zetten en violettekes planten. 
 
DR MAXICOSE  (geeft de heren een picuur in de arm)  
 
FIK/MATJEU  (blijven daarna levenloos liggen) 
 
CELINE/GEERT/HILDA/GEORGETTE  (hebben zich terug getrokken van bij de tafel, staan bij 

de handelingen geluidloos te lachen zonder dat Fik en Matjeu 
dit kunnen zien barsten plots in lachen uit, naar hen toe) 

 
GEORGETTE Nu hadden we ze goe liggen hé. 
 
GEERT Ja, mijnen buik doet zeer van ’t lachen, haha. 
 
CELINE Da is er eentje om in te kaderen, ma. 
 
HILDA  Ja, da’s dè mop van ’t jaar, haha. 
 
CELINE  (lachend tot Matjeu)  Sta nu maar recht, pa. ’t Was allemaal maar om te lachen. 
 
GEORGETTE (tot Fik)  Da was een goei, hé Fik. Nu hadden we u goe liggen hé. Fik… 

(achterdochtig) Fik…? 
 
GEERT Pa… (achterdochtig)  Pa…? 
 
HILDA  (lichtjes boos) Allee Matjeu, sta nu recht. Matjeu…? Matjeu…? 



 65 

 
CELINE  Pa…? (paniekerig) Pa…? 
 
(Men test de ledematen van Fik en Matjeu, maar die blijken levenloos. Dr Maxicose spreekt vanaf 
nu gewoon dialect) 
 
GEERT Hoe kan da…? (boos) Kom pa, da was maar om te lachen. 
 
CELINE (paniekerig) Die zijn toch nie ècht dood hé…? 
 
GEERT (tot DR Maxicose)  Allé Marc, doe ook eens iets hé! Die zijn precies ècht dood! 
 
DR MAXICOSE Da kan niet want da was maar gewoon suikerwater. 
 
CELINE Misschien hedde gij wel te veel suiker ingespoten. 
 
DR MAXICOSE Da kan niet. 
 
GEORGETTE (met meer zin om te wenen, paniekerig)  Die zijn ècht dood…! Ik zie ‘t, die zijn 

ècht dood…! 
 
HILDA  (tikt tegen z’n wang, smekend)  Matjeuke, kom zegt eens iets…! 
 
GEERT (beduusd) Ja lap, die zijn ècht dood. Wa nu gedaan zèg…? 
 
CELINE (paniekerig) Wà als da gaat uitkomen…? Dan hangen wij hé, alle vier…! 
 
GEERT (vervolgt ad DR Maxicose)  Ge bedoelt “alle vijf”…! 
 
DR MAXICOSE Héla, ik zit er voor niks tussen hé. 
 
CELINE (boos) Oh nee…? ’t Is wel uw schuld. Gij hebt ze een spuit gegeven, hé meneer. 
 
HILDA  (legt zich al neer bij haar lot) Wij zijn moordenaars! 
 
GEORGETTE (weent)  Ik wil daar geen 10 jaar voor in den bak gaan zitten hé. 
 
GEERT We kunnen misschien best al beginnen mee de begrafenis te regelen. 
 
CELINE (gejaagd) Néé, da mag nie uitkomen….. We steken ze in den diepvries. 
 
GEORGETTE En dan…? 
 
CELINE  (uitleggend) En als ze bevroren zijn dan maken we er een punt aan en dan 

kloppen we ze in de grond, ergens vanachter in den hof. 
 
HILDA Ik stel voor da we ze samen begraven. Het waren ten slotte toch de beste 

vrienden hé. 
 
DR MAXICOSE  (wil er vandoor, tot Geert) Kunde gij mij nu betalen? 
 
GEORGETTE (verwonderd) Betalen…? Voor wat…? 
 
GEERT Dokter Maxicose is genen doktoor. Marc is ne collega van bij mij op ‘t werk. 

(betaalt DR Maxicose 100 euro)  
 
DR MAXICOSE ( gaat er vandoor) 
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GEORGETTE (boos) Eerst spuit die snul ons venten dood en dan moet ge ‘m daar nog voor 
betalen ook. Da’s ook goe da…! 

 
CELINE Die psychologe, dokter Van Niedermans, was ook ne collega van Geert. 
 
GEERT Die heeft mij ook al 100 euro gekost. 
 
HILDA  Goe, da was ’t dan. Wa gaan we mee de lijken doen? 
 
GEORGETTE We stoppen ze onder een laken. 
 
HILDA  (tot Celine en Geert)  Pakt allebei eens een laken. 
 
GEERT/CELINE  (verdwijnen in hun respectievelijk huis) 
 
FIK  (Krijgt in een onbewaakt moment last van bijtende insecten, mept er eentje dood)  
 
GEORGETTE (kijkt naar Fik maar die houdt zich dan onbeweeglijk stil) Nu dacht ik ècht da ik 

iets zag bewegen…! 
 
HILDA Da zijn de spieren die nog een beetje samentrekken bij ‘t afsterven. 
 
GEERT/CELINE  (op, willen een laken over de lijken leggen) 
 
GEERT (tot Georgette)  Helpt eens efkes, ma. 
 
GEORGETTE Ik durf er nie aankomen. Ik heb schrik van een lijk. 
 
CELINE Da’s wel 25 jaar lang uwe vent geweest, hé Georgette. 
 
GEERT Wacht, dan steek ik ze aan de riek. 
 
HILDA  Niks van! Een beetje respect voor nen dooie hé!  
 
(De lichamen worden ondergestopt) 
 
GEORGETTE Hoelang moeten die dààr blijven liggen? Mee zo’n weer beginnen die al na 

enen dag te stinken hé. 
 
HILDA We gaan nadenken hoe we ’t nu verder gaan doen. Maar vanaf nu moet 

iedereen zijne mond houden! 
 

GEORGETTE Nu moet ik eerst dringend een koekske gaan pakken voor mijne 
suikerspiegel. 

 
HILDA  Kom we gaan eerst ne koffie drinken bij mij en dan kunnen we beslissen hoe 

we da voort gaan aanpakken. 
 
HILDA/CELINE/GEORGETTE/GEERT  (gaan binnen in linkse woning). 
 
(Als de stilte is weergekeerd komt Matjeu heel langzaam recht) 
 
MATJEU   (heft heel langzaam zijn hoofd op, neemt heel langzaam het laken van zijn hoofd, 

betast zich verwonderd, dan over de draad naar  Fik en fluistert)  Fik…? Fik…? 
 
FIK  (Nu komt Fik langzaam recht)  Ja. 
 
MATJEU Zijde gij dood…? 
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FIK  (tastend, onzeker)  Nee. En gij…? 
 
MATJEU Ik ook nie.  (slaat Fik tegen z’n wang) Voelde gij iets…?  
 
FIK  Ja. (slaat tegen Matjeu z’n wang) Voelde gij ook iets…? 
 
MATJEU Ja begot. 
 
FIK  Dan zijn we nie dood. 
 
MATJEU (laat z’n hoofd hangen)  Zie wa ze nu mee ons gedaan hebben! 
 
FIK  (al even ontmoedigd)  ’t Is nie te geloven.  
 
(We horen gepraat op de achtergrond) 
 
FIK/MATJEU  (leggen zich terug op de tafels, maar ze verwisselen van plaats) 
 
MATJEU Nee, ik lag dààr! 
 
FIK  Neenee, dààr lag ik. 
 
MATJEU Nee, gij lag aan den andere kant.  
 
(Door hun nerveus gedoe verwisselen ze uiteindelijk toch van tafel, stoppen zich terug onder) 
 
HILDA/CELINE/GEERT/GEORGETTE  (komen naar buiten) 
 
HILDA …dan gaan we ’t doen zoals afgesproken. De Geert rijdt onze mercedes zo ver 

mogelijk naar achter, we laden de lijken in en droppen ze in de zandgroeven 
van ’t Zilvermeer in Mol. 

 
CELINE Da gaat nie. Onze mercedes staat nog in panne. 
 
GEERT Dan pakken we onze lada. 
 
CELINE Kunnen wij daar allemaal in, mee die twee lijken? 
 
HILDA  Dan laten we hun benen maar uit de vensters steken. 
 
GEORGETTE Okee. (tot Celine en Geert) Laat ons er maar rap aan beginnen.  
 
CELINE Tiens, zijn die lijken verwisseld…? 
 
HILDA  Nee. Waarom? 
 
CELINE  Ik dacht da onze pa hier lag en de Fik aan die kant. 
 
GEORGETTE Da kan nie. 
 
CELINE Jawel, ik ben er zeker van da hier iets nie klopt. 
 
GEERT Ik ben van niks meer zeker de leste dagen. En doe nu maart voort, voor da hier 

seffens volk aankomt, want dan hangen we…! 
 
CELINE  Als ge nog afscheid wilt nemen dan is ’t nu de moment, want ge gaat ze nooit 

meer terugzien hé. 
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GEORGETTE  (buigt zich meelevend over Fik)  
 
HILDA  (buigt zich over Matjeu) 
 
GEORGETTE (wenend met trillende onderlip tot Fik)  Dag Fikske, mijn lief Fikske. Ge had wel 

zweetvoeten, ge snurkte en ge had ne vuile adem, maar soms waart ge toch 
héél lief tegen mij. 

 
GEERT Allé ma, hoe dikwijls heeft ‘m niet tegen u gezegd da ge een dik gat had…! 
 
GEORGETTE Ocharme mijn Fikske…! 
 
HILDA  (staat ondertussen wenend bij Matjeu) Ge kon scheten laten da horen en zien 

verging, ge kon roepen en tieren gelijk ne leeuw, maar ge zag mij toch gere.  
Dag Matjeuke, mijn lief Matjeuke. 

 
CELINE  Allé ma, hoe dikwijls heeft hij u wel nie uitgelachen mee uw klein schap…! 
 
HILDA  Da’s al lang vergeten en vergeven. 
 
CELINE  Ge kunt nu misschien een borstvergroting laten doen mee ‘t geld van zijn 

levensverzekering. 
 
FIK/MATJEU  (komen overeind)  
 
MATJEU (schiet recht)  Yes!!!!! 
 
(Alle aanwezigen schrikken zich te pletter en deinzen achteruit) 
 
GEORGETTE (verontwaardigd tot Fik)  Hoe…, zijde gij dan nie dood…? 
 
FIK  Wa denkte? 
 
MATJEU (vervolgt) Nie dood en zot zijn wij ook nie! 
 
HILDA  Hoe kan da…? 
 
MATJEU Da zouden we aan u moeten vragen! 
 
FIK  Wie z’n idee was da…? 
 
GEERT Van ons allemaal. (gaat de kabouter uit het tuinhuisje halen) 
 
GEORGETTE (vervolgt) Omdat ge nooit content waart. 
 
HILDA  (vervolgt tot Matjeu) En gij ook nie. 
 
FIK  Ge gaat mij toch nie vertellen da dat allemaal opgezet spel was? 
 
CELINE Wat denkte..! 
 
FIK  En wa nu op mijn werk…? 
 
GEORGETTE Ge zijt alleen een week congé kwijt. 
 
MATJEU  En op MIJN werk…? 
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HILDA  Da’s allemaal geregeld. (gaat naar binnen) 
 
MATJEU Dus die madam Van Niedermans was dan ook nie ècht…? 
 
CELINE  Allé pa, ziede gij al een psychologe bij u aan huis komen nà da gij examen 

gedaan hebt? (gaat af naast tuinhuisje) 
 
GEORGETTE Nu weten we tenminste da ge ons nog gere ziet. En kijk eens wa ik nu ga 

doen…! (draait met haar achterste voor Fik z’n ogen) 
 
FIK  Wa doet gij nu, Georgette…? 
 
GEORGETTE Da moet ik vanaf nu elke dag een paar keren doen. (draait opnieuw met haar 

achterste en geeft Fik enkele vette knipogen) Slaagt uw moteurke nog nie aan, 
Fik? 

 
FIK  (naar publiek) Ik heb precies meer goesting om terug onder dat laken te kruipen! 
 
HILDA   (komt buiten. Ze houdt een leeg dienblad horizontaal onder haar borsten zodat die er 

volledig op steunen, dan presenteert ze het dienblad aan Matjeu)  Hier, pakt wa ge 
wilt…! 

 
MATJEU Hoe…? Daar ligt niks op. 
 
HILDA  Oh nee…? (beweegt haar borsten over het dienblad) En wa is dit dan…? 
 
MATJEU (wantrouwig)  Wà is daar de bedoeling van, Hilda…? 
 
HILDA  Dat ik ze u presenteer op een schotelke. Ge moet alleen maar toehappen! 
 
MATJEU (naar publiek) Ik heb genen honger. 
 
GEERT   (komt buiten met kabouter Dinky)  
 
CELINE  (komt naar buiten met de muizenkooi, tot de muizenkooi) Komaan Nelson, wa 

zegde gij tegen onze pappie? (kinderlijk speels) Dag Pappie. 
 
GEERT (tot kabouter) En wa zegde gij tegen onze pa, Dinky? Dag papa. 
 
HILDA  (arm in arm met Matjeu) Gaat ge nu content zijn? 
 
MATJEU Jaja. 
 
GEORGETTE (arm in arm met Fik) En gij? 
 
FIK  (lichtjes aarzelend) Ja, ik ook. Maar ik heb nie gere da ge mij “blèter” noemt! 
 
GEORGETTE Okee, maar dan moet gij voort zwijgen over mijn dikke poep! 
 
CELINE  (steekt nu haar arm in bij Geert) 
 
CELINE Luister nog eens efkes allemaal…! 
 
GEERT (vervolgt)  Wij hebben ook nog iets te zeggen. 
 
CELINE  Ge moogt den tiende mei volgend jaar vrijhouden want dan gaan de Geert en 

ikke trouwen. 
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HILDA/GEORGETTE  (feliciteren het jonge koppel) 
 
MATJEU Ik stel voor da ik en de Fik nu gaan bowlingen. 
 
FIK  Mee welke bal? 
 
MATJEU Ieder mee de zijne hé! 
 
(Algemeen gelach) 
 
MATJEU/FIK (gaan naar binnen) 
 
HILDA/GEORGETTE  (volgen hen) 
 
CELINE  (geeft Geert een lief zoentje, tot Geert) En nu is ’t aan ons hé. Haal UWE 

sterrenkijker nu maar eens boven. 
 
GEERT  (wrijft enthousiast in z’n handen, beseft dan) Waar da, Celine? Mijn ouders zijn 

thuis hé. 
 
CELINE Die van mij ook. 
 
GEERT Kom, dan kruipen we in onze lada. Maar pas op want voor ’t minste schiet die 

claxon aan! 
 
GEERT/CELINE  (gaan hand in hand af naar de straatkant langs rechtse de woning)  
 
(Plots wordt de deur geopend) 
  
MATJEU/HILDA  (op) 
 
HILDA (geeft de bowlingzak met bal erin aan Matjeu) Nog rap een kuske, schat.. 
 
MATJEU Nu nie Hilda, daar heb nu genen tijd voor.. 
 
FIK,GEORGETTE (op) 
 
GEORGETTE Wanneer zijde thuis, Fik? 
 
FIK  Op tijd hè Georgette, na ’t leste spelleke hè…. (stapt over de draad)                                                             
 
MATJEU/FIK (gaan vrolijk weg) 
 
HILDA /GEORGETTE (gaan ondertussen naar binnen) 
 
 
(Op de achtergrond horen we de claxon van de lada een ritmisch geluid maken, van traag naar snel 
en sneller tempo) 
 
DOEK 


