
Buenos dias 

Benidorm 

door 

 Willy Gilis 

2008 

  Dit werk mag slechts worden opgevoerd 
na voorafgaande schriftelijke toelating van 

AUTEURSBUREAU ALMO bvba 
Jan Van Rijswijcklaan 282 

B – 2020  ANTWERPEN 
Tel : 03/260.68.16 
Fax : 03/216.95.32 

E-mail : bestellingen@almo.be
www.almo.be

waar de nodige teksten kunnen worden aangekocht. 



 2 

 

 

Personages.   5D – 6H 
 

Juul :         50 jaar bouwvakker 

Angele :    50 jaar zijn vrouw 

Charlotte :  22 jaar de dochter 

Bomma :   70 jaar  de moeder van Angele 

Joep    :     25- 50 jaar Hollandse niksnut 

Siska   :     25-50 jaar zijn Hollandse vriendin 

Juan      :    Spanjaard 30 jaar, vrouwen versierder  

Alfonso  :   Spanjaard 65 jaar klusjesman  

Manuela  :  Kuisvrouw 30 -50  jaar  

Pedro     :    Spaanse bouwvakker 30-50 jaar  

Olivier   :   Inspecteur  Interpol. (kan ook door een vrouw gespeeld worden) Olivia.  

 

De rol van Juul, Angele, Charlotte en bomma kunnen in het dialect gespeeld worden. 

De Spanjaarden Juan ,Alfonso en Pedro spreken Vlaams met een zwaar Spaans accent. Ze 

hebben alle drie in België gewerkt. 

 Joep en Siska , Hollands accent. Met een beetje tekst aanpassing kan het ook in het Vlaams 

 

Korte inhoud: 

 

Al vele jaren ging de familie Van Neste met de caravan naar de Moezel, maar dit jaar gaan ze 

met de bus naar Spanje. Ze hebben een prachtig appartement gehuurd in Benidorm, denken 

ze. Als blijkt dat ze op het 9
de

 verdiep zitten en de lift kapot is, de toiletten verstopt en de 

airco niet werkt wordt de pret al wat minder. Maar ze proberen er toch het beste van te maken. 

Vader Juul ontmoet een vroegere werkmakker, bomma ziet het wel zitten met de Spaanse 

klusjesman en dochter Charlotte wordt verliefd op Don Jean. Als ze er dan achterkomen dat 

dieven hun buit verstopt hebben in het appartement wordt het pas echt spannend. 

 

Decor :      Appartement op de negende verdieping in Spanje 

 

Achterwand : Deur naar trappenhal, venster met balkon en uitzicht op appartementblokken. 

                       Achter het venster moet de kraanbak kunnen verschijnen. 

                       Ingebouwde kast. 

 

Rechterwand : Kleine slaapkamer, badkamer, bergruimte. 

Linkerwand   : Slaapkamer, keuken . 

 

 

 

Voor de bak van de bouwkraan kan men best een op wieltjes 

gemonteerde bak met kabels of kettingen aan, telkens voor het 

venster rollen en laten schommelen. Info:  foto’s en filmpjes bij de 

auteur. willygilis@hotmail.com. En op You Tube onder Benidorm 

Crescendo.  
 

mailto:willygilis@hotmail.com
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1
ste

 bedrijf. 

 
Alfons :   (Het is 11u 30 in de voormiddag..Op het appartement negende verdieping in 

Benidrorm     Alfonso staat in de ingebouwde kast en werkt aan de elektriciteit)  

 

Manuela : (komt uit de keuken, hoort Alfonso vloeken) 

 

Alfonso  :  Caramba… caramba!! 

 

Manuela :  Lukt het een beetje Alfonso. 

 

Alfonso :   Allemaal oude bazar .  

 

Manuela :  Ja ik zou nog moeten stofzuigen maar zonder stroom zal dat niet lukken. 

 

Alfonso  :  Moeilijk!  

 

Manuela   : Zie maar dat het in orde is, seffens zijn de gasten hier 

 

Alfonso :    Ikke doen mijn best Manuela.  

 

Manuela :   Het zijn Belgen die voor 14 dagen komen. 

 

Alfonso  :   Ah dat is goed, ikke 25 jaar gewerkt in de Belgica. Belgen sympathiek ,geven 

meer van de drinkgeld als de Hollander.   

 

Manuela  :   Dat mag je wel zeggen. 

 

Alfonso   :   Gij ook van de Belgica éh? 

 

Manuela  :   Nog steeds Alfonso , ik ben hier als toerist toegekomen, blijven plakken aan een 

vurige Spanjaard die er later met een Duitse vandoor is gegaan en nu ben ik hier 

noodgedwongen gastarbeider. Maar in mijn hart ben ik nog altijd onderdaan van 

koning Albert. 

 

Alfonso   :   Koning Bér oké, maar zijne zonen , ikke weet niet.  

 

Manuela   :  Zorg maar dat de stroom in orde is. Ik ben weg , moet de  911 en 912 ook nog  

kuisen. Adios! (wil weg gaan)  

 

Alfonso   :   Hela, krijg ik gene kusje? 

 

Manuela   :   (geeft hem een kus op de wang) Oude snoeper. (af trappenhal)  

 

Alfonso   :    Misschien heeft zij beetje gelijk, nog niet oud maar wel snoeper, a ja  ikke 

Spanjol.( hij begint Manuela van Julio Iglesias te zingen…en werkt aan de 

elektriciteit) 
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                (even later horen we in de  trappenhal Joep  roepen…Alfonso stopt met zingen) 

 

Joep  :       ( off) Kom Siska , vlug! (Joep  komt binnengestormd.. Ziet Alfonso niet. Hij heeft  

een plastieken zak van de Aldi bij met bankbiljetten in. Ze zijn op de vlucht, 

hebben een bank overvallen) Kom vlug, hier is het veilig!  

 

Siska :   (hijgend op) Ik heb verdomme nog nooit in mijn leven zo hard gelopen en zoveel 

trappen achter elkaar gedaan, ik ben stik kapot!  

 

Joep   :  Gelukkig dat hier de deur open staat. Kom, Sis dit is de ideale plaats om ons een paar 

dagen schuil te houden. Hier komt geen kat. 

 

Alfonso  :   (komt uit de kast) Buenos dias señorita , señor!  

 

Joep   :      Verdorie is me dat schrikken. 

 

Alfonso  :    Gij slecht geweten señor?  

 

Joep   :       (ongerust) Ik? Helemaal niet , waarom vraag je dat? 

 

Alfonso   :    Grapje señor, grapje.  Oe zijt vroeg.  

 

Siska   :       (terzijde) Juist op tijd zou ik zo zeggen. 

 

Alfonso   :   Normaal komen de gasten pas in de namiddag.  

 

Siska   :      A ja … ja we zijn vroeg , ja. 

 

Alfonso :   (kijkt op zijn uurwerk)  Once y media.  

 

Siska    :    Wat zegt hij? 

 

Joep    :     Dat het half twaalf is. 

 

Siska    :     Autobus ,  snel…rap. 

 

Alfonso  :    Qué?  

 

  Joep:           Rapido! 

 

 Alfonso  :    Si, si.. snel. Hoe was de weer in België, vele regen zeker?   

 

Siska     :    België? Wij zijn van… 

 

Joep    :    (onderbreekt haar, kijkt op de buitendeur) Appartement 913. Het is hier dat we 

moeten wezen..913.  

 

Alfonso    :     Qué ? 
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Siska    :     Dat we hier moeten wezen! 

 

Alfonso :     Ja hoger kunt ge niet señorita. 

 

Siska      :    Gelukkig!  

 

Alfonso :    Ascencor kapot. 

 

Siska   :        Ik versta dat mens niet. 

 

Joep :           Dat de lift kapot is!  

 

Siska   :     Als ze gemarcheerd had was ik die 9 verdiepingen niet omhoog gelopen. 

 

Joep    :     En wie is meneer? 

 

Alfonso   :   Qué?  

 

Siska  :     Wie jij bent?  

 

Alfonso   :    Alfonso de klusseman van de appartementen. Altijd werken, vandaag de licht 

kapot,  morgen de kraan van de bad kapot. En de gasten altijd reclameren, als de 

zon één dag niet schijnt is het ook Alfonso zijne schuld. Maar ik kan niet repareren 

de zon. 

 

Siska   :    Moeilijk!  

 

Joep   :      En vandaag is het licht kapot?  

 

Alfonso    :  Si, si, la luz, electricidad , was kapot.. maar is gemaakt. Even opzetten de 

television. (Alfonso doet dit, we horen het nieuws in het Spaans over een 

bankoverval .. Alfonso staat aandachtig te luisteren)  

 

Siska   :   Wat zeggen ze señor? 

 

Alfonso  :   Bank overvallen in de centrum, dos banditos.. un señor en una señorita.. weg met 

grote zak geld… olala.. ha, ha.. de camera heeft alles gefilmd. (Joep trekt zonder 

dat Alfonso het ziet de stekker uit) Potteverdekke electricidad weer kapot. Ik moet 

naar onder om te halen andere zekering. Kan paar uur duren, 9 verdiep naar onder 

en dan siësta en daarna 9 verdiep omhoog en opnieuw siësta… Adios!  

 

Joep  :      Neem er gerust jouw tijd voor. (Alfonso vertrekt)  

 

Siska  :   (over haar toeren) Ze hebben ons gefilmd! Idioot.. gefilmd!! En jij beweerde dat daar 

geen camera’s hingen. 

 

Joep   :    Hier zitten we veilig. Een verlaten appartement op de negende verdieping, zonder 

lift, zonder stroom. Welke idioot zou hier komen. 

 

Siska    :  De flikken man, de flikken!! 
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Joep     :  Kom nou, geen enkele Spaanse flik die aan zo een beklimming begint, en zeker niet 

in deze temperatuur.  

 

Siska   :    Ik hoop het! Zou die klusjesman iets gemerkt hebben?  

 

Joep    :    Maar nee, die mens denkt alleen aan zijne siësta, hij ziet niet goed en is hartstikke 

doof. (heeft ondertussen de deur van de slaapkamer open gedaan) Kijk eens wat 

een mooi nestje. We kruipen seffens onder de wol.  

 

Siska    :    Onder de wol,  het is hier minstens 40 graden. Trouwens ik kan nou niet slapen. 

 

Joep     :     (ondeugend) Slapen! Wie zegt dat we al moeten slapen.(fluistert in haar oor) 

 

Siska    :    Ik weet niet hoe jij daar nu kunt aan denken. 

 

Joep     :     (Doet de deur van de badkamer open)   

                      We stoppen het geld voorlopig onder de douchebak. (Neemt de Aldi zak met 

geld en gaat de badkamer in)  

 

Siska     :    Ik weet niet hoe jij zo kalm kunt blijven. 

 

Joep     :    (komt uit de badkamer en gaat zitten) En nu ons een beetje ontspannen. (haalt een 

fles sangria uit zijn tas en zet ze op de tafel) Gisteren gepikt, haal eens glaasjes 

in de keuken Sis. 

 

Siska     :    (neemt de fles)Ik sta hier te zweten van de schrik en meneer wil op zijn gemak een 

sangriatje drinken.  

 

Joep      :     Na geleverde arbeid heeft een mens wat ontspanning nodig.  

 

Siska     :     Ik drink die brol niet. 

 

Joep      :    Kom nu Siske, gezellig!  

 

Angele   :  ( We horen Angele roepen op de trap  .. off)  Ik denk dat ik er bijna ben Juul. 

 

Juul       :  (off)Ik nog lang niet! 

 

Siska    :    Wat was dat?  

 

Joep     :    (springt recht) Het is verdomme niet waar!! 

 

Siska    :     (kijkt in trappenhal) Er komt volk.(zet fles achter op de kast) 

 

Joep     :     Vlug! (doet de deur van de bergruimte open) Kom, hier binnen, vlug. (Siska en 

Joep af bergruimte) 

 

Angele    : (off)  Ik ben boven ,Juul!!     
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(Juan komt binnen en draagt één beautycase.. Angele volgt en heeft niets bij) 

 

Angele     :    (roept in trappenhal) Juul waar blijft ge nu? Juuuuul! Blaas eens op uwen tuba 

dan weet ik ongeveer waar ge zit. 

 

Juul     :      (off) Ik heb geen adem meer om te blazen. 

 

Juan     :      Waarom brengt uwe señor zo een grote tuut mee op vakantie? 

 

Angele    :   Mijne Juul gaat nergens naartoe zonder zijn instrument. 

 

Juan     :        Zijn instrument?  

 

 Angele  :    Ja.. Als hij moet kiezen tussen zijne tuba en mij dan neemt hij gegarandeerd zijne 

tuba, zeker weten. 

 

Juan      :     Hij maakt er muziek op? 

 

Angele     :     Hij blaast er op en dan komt er lawaai uit. Maar of dat nu muziek is, ik zou het 

niet weten. (roept in de trappenhal) Juul, waar zit ge ergens? 

 

Juul       :     (off) Jaag me niet op, of ik ga op ’t strand liggen. 

 

Juan        :     Uwe man een beetje lui señora. 

 

Angele     :    Hij kan niet tegen de warmte, straks als het een beetje afkoelt komt hij op 

temperatuur. 

 

Juan     :      Ja, ja ik verstaan, eens als hij in bed ligt wordt hij wakker. 

 

Angele     :     Si, si en als ik al slaap maakt hij mij ook nog wakker. 

 

Juan      :      Olala.. Plezant! 

 

Angele    :      Olala plezant, maar toch niet alle dagen éh. 

 

Juan      :     (geamuseerd)  Allee señora, in Spanje normaal tweemaal per dag. Waarom gij 

denken in Spanje ’s middags siësta.  

 

Angele     :    Om te rusten.  

 

Juan      :      Si, si maar eerst amor, dan rusten. Een dag zonder amor is een verloren dag. Dag 

met eenmaal amor is slechte dag. Dag met tweemaal amor, is gewone dag . 

Driemaal  amor is superdag!! 

 

Angele   :    En gij zijt waarschijnlijk superman? 

 

Juan       :    Soms señora, soms. 
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Angele     :   Driemaal per dag. Er over spreken, dat kan. 

 

Juan      :      Tweemaal per dag is normaal. 

 

Angele     :     In de wittebroodsweken misschien maar daarna zou dat logischerwijs en bij 

ieder normaal mens moeten minderen. Ook bij ne Spanjaard!  

 

Juan      :      Ik niks verstaan señora. 

 

Angele    :      En ik ga het u niet uitleggen. (roept in de trappenhal) Juul allee manneke! 

 

Juul    :      (komt hijgend opgestrompeld met twee valiezen, twee beautycases een zak 

aardappelen van 5 kg en zijn tuba.. hij is stik kapot) Op het 4
de

 verdiep heb ik twee 

valiezen en één schminkkoffer laten staan. 

 

Juan     :     Señor!! Oppassen misschien iemand ze pikken weg. 

 

Angele    :    Ja, op het reisbureau hebben ze nog zo gezegd, bagage nooit onbewaakt 

achterlaten. 

 

Juul     :      Opgejaagd ben ik al, als gij me ook nog kwaad maakt gaat Bernidorm hier seffens 

te klein zijn!! 

 

Angele    :     (begint te lachen) Zie hem daar staan, juist een sherpa die de Mont Everest 

beklommen heeft.  

 

Juul      :     Lach me niet uit éh. (tegen Juan) Weet gij hoeveel trappen dat zijn? Weet ge het? 

Nee serieus weet ge het?? 

 

Juan      :     Veel señor. 

 

Juul      :      Veel! 162.. 162 !! 

 

Juan     :      Nooit geteld .  

 

Juul      :      Jij kunt niet tellen, dat zal het zijn. ( heeft ergens een vakantiebrochure) En weet 

gij wat er in deze reisbrochure staat . Weet ge het? 

 

Juan      :     Ik kan niet zo goed lezen de Vloms señor. 

 

Juul       :      Gij kunt precies niet veel. Hier staat, La Playa is een luxueuze 

appartementenblok MET, ik herhaal, MET moderne lift. 

 

Juan     :      Jammer señor, lift al 12 jaar kapot. 

 

Juul      :     Wat ge nu zegt! Dit is nochtans een brochure van dit jaar.  

 

Juan      :      Excuseer señor, maar… 
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Juul      :       Wacht, ik heb nog niet gedaan. (leest verder) Het personeel is er vriendelijk en 

behulpzaam. 

 

Juan     :      Dat klopt señor, personeel nog altijd behulpzaam en vriendelijk. Kijk maar. (met 

brede glimlach op zijn gezicht) En ik heb geholpen met de bagage. (steekt zijn 

hand uit voor drinkgeld)  

 

Juul       :     Het kleinste koffertje hebt gij er uitgehaald. Profiteur!  

 

Juan      :      Ik heb gepakt beautycase van señora Angelica, niet licht zullen.  

 

Juul       :      Dat weet ik, en zo hebben ze vier kisten bij. Vier!! Ze heeft meer materiaal bij 

om haar gezicht te restaureren dan een loodgieter die een badkamer gaat instaleren. 

  

Juan   :        Niks verstaan. 

 

Juul    :        Vier beauty kassen en als het dan nog hielp, oké maar… 

 

Angele    :   (onderbreekt hem)Pas op wat ge zegt éh Juul Van Neste. Trouwens er is één 

koffer bij van ons bomma en één van ons Charlotte. 

 

Juul      :    Dus toch nog twee van u.  

 

Angele    :    Daar zit ook zonnecrème en after-sun in voor u.  

 

Juul      :      Ik zal after de sun wel in de bar gaan zitten. Ik heb die prul niet nodig? 

 

Juan     :     Toch wel señor.. gij moet..  

 

Juul      :      (onderbreekt hem) Ik moet niks!! Nada.. niks!   

 

Angele    :  (tegen Juan) Laat hem maar, het is een heel eigenzinnige mens. 

 

Juan      :     Dacht het al.   

 

Angele :    (kijkt in de trappenhal) Waar blijft ons Charlotte. 

 

Juul      :    Toen ik aan de beklimming begon stond onze dochter nog in kamp één op het 

knopje van de lift te drukken. 

 

Juan     :     De lift is kapot señor. 

 

Juul      :      Dat weet ik manneke, dat weet ik! Mijn armen zijn vijftien centimeter langer 

geworden, mijn benen tien centimeter korter en als ik thuis kom moet ik een paar 

nieuw knieën laten zetten. Ik dien klacht in op het reisbureau , zeker weten!!  

 

Angele :      Juul zijt toch kalm, we zijn op vakantie. 
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Juul      :     Juist daarom, ik wil rust in plaats met een hoop valiezen, 5 kilo patatten en mijne 

tuba 162 trappen omhoog te klauteren. Ik had net zo goed in Zwitserland de 

Materhorn kunnen beklimmen. 

 

Angele   :    Wat hadden we afgesproken Juul? Niet vanaf de eerste dag beginnen te zagen. 

 

Juul     :      (koppig) We zijn al aan onze tweede dag bezig. 

 

Juan    :     Zeg señor waarom hebt gij meegebracht ene zak patattos?  

 

Juul     :     Denkt gij dat ik hier 14 dagen van die Spaanse smodder ga eten. Ik heb trouwens 

ook nog 4 potten rode kool, 3 kilo gerookt spek en 12 doosjes sardienen in mijn 

valies zitten. 

 

Juan     :      Maar señor, in Spanje elke dag verse sardienen uit de zee.  

 

Angele    :   Dat heb ik hem ook gezegd,  maar meneer heeft ze liever uit een doosje.   

 

Juul      :      24 pakjes minuutsoep heb ik ook nog bij. (tegen Angele) Ge gaat er nog blij mee 

zijn. 

 

Juan      :      In Spanje is de eten zo lekker. Tappas , sopa pescado, paëlla..tortilla ,fantastico. 

Gij moet genieten señor, van de Spaans eten, de stierengevecht,  de flamencodans 

en van de vele schone vrouwen. 

 

Angele    :    Dat laatste zal wel lukken.  

 

Juan     :     Ik moet werken, jammer, maar voor u is‘t vakantie. 

 

Juul      :     Vakantie zegt die Spanjol. Ik heb verdomme 31 uren in een bus gezeten.(gaat 

ergens zitten) Zo… Mijn knieën onder mijn kin, want plaats om mijn benen door 

te steken was er niet en dat 31 uren aan één stuk. Hebt ge het gehoord 31 uren! 

 

Juan      :     Si si señor ik heb gehoord, gij hebt ook al 3 keer gezegd. 

 

Juul       :     31 uren in een rammelbus, zonder toilet. Toen we een uur weg waren moest ik al 

pissen, maar die chauffeur heeft gewacht tot aan de Spaanse grens vooraleer hij 

stopte.  

 

Juan     :      Ambetant éh!  

 

Juul      :      Ah ge weet het. 

 

Juan     :       Toilet hier oké señor… Allee ik wil zeggen op de 4
de

 verdiep groot gezamenlijk 

toilet. Toilet op de 9
de

  al  euh.. 8 jaar verstopt. 

 

Juul      :     Wablief!! Moet ik 5 verdiepingen naar onder om… 

 

 Juan     :     (onderbreekt hem) Goed voor de fysiek señor. 
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Juul      :      En als het dringend is? 

 

Juan      :     Trappen naar onder gaat snel señor. 

 

Juul       :     Lift kapot, toilet verstopt..  

 

Juan     :      (onderbreekt hem) Airco werkt ook niet señor. 

 

Juul      :       Dat dacht ik al, het is hier minstens 45 graden.  

 

Angele    :     Niet overdrijven Juul. 

 

Juul     :       Tuur , mijne kameraad had gelijk, stik kapot komt ge van die vakantie terug zei 

hij, stik kapot!! 

 

Angele     :    (geamuseerd tegen Juan) Ik hoop dat hij ’s avonds stik kapot is, dan laat hij me 

misschien met rust. 

 

Juul    :       (dromend) Den Tuur zit nu aan de forellenvijver te vissen en een goeie blonde 

Leffe te drinken.  

 

Angele  :     In België regent het.  

 

Juul      :      (koppig) Dan bijten de forellen het best!  

 

Angele :      Moeilijke mens!  

 

Juul       :     Ik ga mijne kop in de frigo steken om wat af te koelen. 

 

Juan      :    Frigo…euh   

 

Juul     :    (dreigend ) Gij gaat me toch niet vertellen dat die… 

 

Juan     :    Ook kapot señor. Maar op de 4
de

 verdiep staat frisse drankautomaat. 

 

Juul     :    Op het vierde…kus toch nu mijn… 

 

Angele   :   (onderbreekt hem)  Juul , zijt  toch niet zo vervelend.  

 

Juul     :    En zeggen dat thuis mijne frigo vol Duvel, Kriek en Leffe zit.  

 

Juan    :     In de bar op de strand ook Leffe señor… 4,5 € voor ene fleske.  

 

Juul     :     4,5€ voor … Zwijg asjeblief of ik ga naar huis, te voet als het moet!  

 

Angele    :  Juul!  

 

Juul      :      Ons bomma gaat daar ook niet blij mee zijn..4 euro en half, allee zeg. 

 

Angele    :  Waar is ons bomma eigenlijk, is ze niet meegekomen met u? 
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Juul      :      Uw moeder ging eerst geld afhalen en daarna wou ze absoluut met haar voeten in 

de zee gaan staan. 

 

Angele  :      Maar allee nu. 

 

Juul     :        Ja…  Heel dikwijls begrijp ik dat mens niet maar nu wel. 

 

Angele     :    Serieus! Dat is ook de eerste keer. 

 

Juul       :     Ja! Na 31 uren bus waren haar voeten precies watermeloenen, zo opgezwollen.  

 

Juan       :    Gij spreekt dikwijls de zelfde señor … 31 uren bus gij hebt al 5 keer gezegd. 

 

Juul      :    En gij hebt minstens al 105 keer señor tegen mij gezegd, en ik heet Juul, goed 

verstaan Juul ..Juul Van Neste. 

 

Juan      :     Juul? In de Spaans is dat Julio! 

 

Angele     :  Ja zoals Julio Iglesias, spijtig dat mijne Juul niet kan zingen. 

 

Juan        :   (neemt tuba) Maar hij kan wel muziek maken op zijne blaas. 

 

Juul      :      Dat is geen blaas… blaas!! (neemt tuba) Dat is een tuba en daar blijft gij vanaf . 

Als ik wat bekomen ben van mijn 31 uren bus zal ik eens een serenade geven. 

 

Angele    :    Ik zou dat niet doen Juul.  

 

Juul      :      Ik zweet me hier kapot, man man man! 

 

Angele   :    Kom Juul , we zijn nu hier en gaan 14 dagen heerlijk genieten, éh ventje. 

 

Juul      :     Ik zal het proberen, maar of dat gaat lukken… (ploft zich neer in een zetel.. en 

zakt er door , of er breekt een leuning af) Miljaar wat een oude bazaar is dat hier! 

 

Angele   :     Wat doet gij toch allemaal Juul. 

 

Juan     :     Een beetje voorzichtig met de meubilair señor Julio. 

 

Angele    :    Met u kunt ge ook nergens komen.  

 

Juul      :     Ik weet het wicht, ge moet mij niet meer meenemen. Ik zal thuis wel met mijn 

voeten in een kom zoutwater gaan zitten , drink ondertussen een frisse Leffe en 

kijk naar de ronde van Frankrijk.. Zalig.  

 

Juan     :    Ik zal seffens ene formulier halen voor de verzekering, want zetel kapot, dat gaat 

geld kosten. (steekt zijn hand uit) Of misschien kan ik ene oog dicht doen. 

 

Juul    :      Doet ze alle twee dicht, en zwijgt. 
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Juan    :      Ja maar.. 

 

Juul      :    Angele, geef dat Spaans zaagmachine een paar rode eurocentjes, rode! En dat hij 

het dan afbolt. 

 

Angele    :    (neemt 10€ uit de portefeuille en geeft het aan Juan) Kom  kom Juul ,die jongen 

verdient wel meer. 

 

Juul       :    Angele , zijt ge gek of hebt ge nu al een zonnesteek. 

 

Juan      :    (neemt het geld) Gracias señora, gracias… gij kent precies uwe wereld! 

 

Angele    :     En gij kent precies al heel wat Nederlands, hebt ge dat allemaal van de toeristen 

geleerd? 

 

Juan      :    (spreekt soms wat Antwerps)  No señora, ik 3 jaar gewoond en gewerkt in den 

Antwerp. 

 

Juul       :    Gij gewerkt?  

 

Juan      :      Si señor op den boot. 

 

Angele     :    En wat moest gij daar doen? 

 

Juul       :     (terzijde) Bananen recht kloppen. 

 

Juan      :      No señor . Ik  moest lege zakken.. 

 

Juul       :     (onderbreekt hem) Rechtzetten, dat kan ook. Leeg zakken recht zetten! (kijkt in 

de slaapkamer)  

 

Juan      :      Bijna just señor, ik moest lege zakken sorteren. 

 

Juul    :       Kom jong bol het af, ge hebt uw drinkgeld gehad ,bol het af ik wil even met mijn 

vrouwtje alleen zijn. 

 

Juan    :      (ondeugend) Olala.. olé.. olé! 

 

Juul     :      Gaat het stierengevecht nu al beginnen? 

 

Juan     :      Nee, gij wilt euh.. met de señorita.. Olé, olé, olé ! 

 

Juul      :     Ah zo noemen ze dat in Spanje.. Ik hoop maar dat het bed iets steviger is dan die 

zetel  hier. 

 

Angele    :    Juul!! 

 

                       ( We horen op de trap Charlotte roepen)  

 

Charlotte  :    (off) Paaaaa! Papa!! Kom mij eens helpen. Paaaa!! 
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Juul      :     Och god ons Charlotte krijgt haar beautykas niet boven. 

 

Angele    :    (roept in de trappenhal)  Waar zijt ge kind?  

 

Charlotte  :  Hier!  

 

Angele    :    Op welk verdiep? 

 

Charlotte  :   (off) Ik denk op het vierde. 

 

Juul     :        (roept) Daar staat een drankautomaat, neem maar een cola. 

 

Charlotte  :    (off) Ik heb geen kleingeld.  

 

Angele     :      Juul draagt ons Charlotteke eens wat kleingeld.  

 

Juul       :      Dat ziet ge van hier, ik heb den top nu veroverd en ben niet van plan om de 

eerste uren naar onder te gaan. (wijst naar de slaapkamer) Eerst wil ik hier mijn 

vlag planten. 

 

Angele   :    Als ze vanavond niet halfstok hangt zal ik ze helpen planten. 

 

Juul   :         (enthousiast) Dat is afgesproken.  

 

Angele    :    En ga nu ons Charlotte helpen.. 

 

Juul      :      Och Angele, ze is al op het vierde, met een beetje geluk is ze voor zonsondergang 

boven. 

 

Juan     :      Zonsondergang boven de zee, schooooon van op de terras señor. 

 

Juul      :      (gaat naar het terras) Ik zou verdorie eens willen weten waar gij  hier een zee ziet. 

 

Juan    :       Kijk goed , (wijst) daar tussen die twee appartementen, langs die bouwkraan, 

links van de betonmachine. Daar, dat kleine grijze streepje is de zee señor. Als ge 

pakt verrekijker, ge kunt beter zien. 

 

Juul    :       Ik wist dat ik iets vergeten was.. mijne verrekijker..dju,  hoe is het 

mogelijk…(neemt folder, maakt zich kwaad) Hier! Hier staat luxueus appartement 

met zicht op zee! 

 

Juan    :    Si, si señor.(wijst) Daar de zee. 

 

Juul     :    En zeg niet altijd señor tegen mij. 

 

Charlotte  :  (off) Paaaa!  

 

Angele     :   Juul , ga uw dochter helpen.  

 



 15 

Juul       :    Toch straf dat dat kind mij altijd moet hebben als er iets scheelt. 

 

Juan     :      Zal ik haar gaan helpen, señor Julio? 

 

Juul     :       Zoude gij dat willen doen jong? 

 

Juan     :      (steekt zijn hand uit voor drinkgeld) Si, si señor! 

 

Charlotte :   (off) Paaaa! Als ge me niet komt helpen , dan ..dan… 

 

Juul      :       (geeft Juan een paar kleine muntjes) Voilá, dat is alles wat ik nog heb. 

                     (Juan blijft met zijn hand open staan)  

 

Charlotte   :  (off)  Gij ziet mij niet graag éh pa… Paaaa!  

 

Juan     :        Dochter precies ongelukkig señor. 

 

Juul     :        (geeft hem 5€) Afzetter! 

 

Juan     :      Gracias señor.. Nu nog 4€ voor Cola. 

 

Juul       :     Kost een cola hier 4€? 

 

Juan      :     No, no señor 2€, maar ik ga ook dorst hebben als ik op de vierde kom. 

 

Angele     :    Natuurlijk. (geeft hem 5€) Asjeblief ,5€ laat de rest maar zitten. 

 

Juan       :    Gracias señora. Muchas Gracias!! 

 

Juul       :    Het is niet te geloven. Afzetter!!  

 

Juan      :     Gracias! Ik ben zo terug. (vertrekt naar onder)  

 

Juul      :     En gij moest absoluut met de bus naar Benidorm in plaats van met de caravan naar 

de Moezel. 

 

Angele    :     Aan de Moezel regent het altijd, en dat Duits bier drinkt gij niet graag. 

 

Juul    :     Het Spaans bier zal ook wel niet te zuipen zijn en de Leffe is niet te betalen. 

Vakantie noemen ze dat.  

 

Angele   :    (neemt de fles Sangria die ergens staat) Kijk eens Juul, we worden hier 

verwelkomd met een fles sangria , dat is toch vriendelijk éh. 

 

Juul     :     Allee dat is het eerste positieve dat ik hier zie. Sangria begot ,ik ga onmiddellijk 

ene drinken.  

 

Angele   :     Straks Juul, eerst gaan we onze bagage uittasten en de zaak eens goed bekijken. 

(kijkt in de badkamer) Ooh ,de badkamer is schoon zullen. 
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Juul      :     ( Is de slaapkamer in gegaan.. Off) En het bed is precies stevig genoeg. Kom eens 

voelen schatje.  

 

Angele    :    Straks Juul ..straks. (Gaat de andere slaapkamer in..Off) Hier moeten ons 

Charlotte en ons bomma slapen… oei .. stapelbedjes,als daar maar gene ambras 

van komt. 

 

Juul       :    (komt uit de slaapkamer) Daar komt ambras van. Zeker weten. (gaat naar de deur 

van de bergruimte) Wat zou hier nog zijn.. Op slot! 

 

Angele    :     Waarschijnlijk een bergruimte, we zullen straks de sleutel vragen. Schoon 

appartement éh Juul? 

 

Juul     :     Geweldig! 

 

Angele    :    Toch heel wat beter dan aan de Moezel, met ons vieren in een klein caravannetje. 

 

Juul     :     In de regen en zure Moezelwijn drinken. En ons Charlotte maar zeuren over het 

slecht weer en ons bomma tegen elke Duits die ze tegen kwam zagen over de 

oorlog. (doet bomma na) Hebt gij mijn vader zijne fiets gepikt.. (in het Duits)  

 

Angele   :   (lachend ) Ja…  Hier gaat het heel wat beter zijn , mijne Julio!  

 

Juul     :     Allee ik begin er goesting in te krijgen Angelica. (gaat op het balkon en roept) 

Buenos dias Benidorm!!!.  Voilá nu weten ze dat we hier zijn. 

 

Angele :      Zotteke!  

 

Juul       :   Kom we gaan even rusten op ons bedje. 

 

Angele   :     Rusten éh Julio.. alleen maar rusten. 

 

Juul      :     Natuurlijk , wat dacht ge, ik ben stik kapot na die busreis.  

 

Angele    :    Dan zijt gij het gevaarlijkst.  

 

Juul      :     (geamuseerd) Ik voel me zo slap als een vod. 

 

Angele   :   Dan is ’t goed. .(Gaan giechelend naar de slaapkamer) 

 

Joep  :       (komt uit de bergruimte en neemt de sangria) Asjemenou, verrekte Belgen die 

sangria heb ik gepikt.(met fles af bergruimte) 

 

Siska  :    ( uit de bergruimte)Als je nu begint te zuipen ben ik weg. 

 

Joep    :     (op zonder fles) Oké , ik neem de poen en... 

 

Angele   :   (off) Nee Juul , nu niet!!  

 

Siska  :     Pas op , er komt volk! (Joep en Siska duiken achter de sofa of gordijnen)  
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Angele   :   (op uit slaapkamer)  Ik ga me wat opfrissen in de badkamer. (af badkamer) Juul, er 

komt bruin water uit de kraan 

 

Juul     :     (off)Ik zal eens komen kijken schatje.  

 

Siska  :     Oprotten !  

 

Joep  :        Gadverdamme! ( Siska en Joep af in de trappenhal)  

 

Angele   :   (komt uit de badkamer met een glas bruin water) Juul, kijk eens. 

 

Juul        :   (op uit slaapkamer)  

 

Angele   :    Zou dit drinkbaar zijn? 

 

Juul    :     Ik heb er mijn twijfels over wicht.(Angele af badkamer)  Een mens kan beter 

sangria drinken. 

                 (Ziet dat de sangria weg is) Waar is die sangria gebleven?  

 

Angele  :   (off) Op de salontafel. 

 

Juul       :    Hier staat niks, allee hoe kan dat nu. 

 

Charlotte  :  (Off) Zijn we er bijna? 

 

Juan      :     (Off) We zijn al op het achtste Charlotta, nog even volhouden. 

 

Juul       :       Angele , onze dochter is bijna boven. Ge zult ze moeten opvangen.(Angele op 

uit badkamer en gaat naar trappenhal) 

 

Charlotte :    (Off) Ik ben moe. 

 

Juan      :       (Off) De laatste loodjes zijn de beste, señorita. 

 

Juul      :       De laatste loodjes wegen het zwaarst, Spaans kieken. 

 

Angele    :     Gaat het kind? 

 

Charlotte   :   (komt hijgend en puffend op.. ze heeft haar beautycase nog vast.. Juan draagt 2 

flesjes cola ) De lift is kapot!  

 

Juul     :        Wat ge nu zegt. 

 

Angele   :     Maar kindje , nu zult ge wel moe zijn. 

 

Juan    :        Stik kapot señora.  

 

Juul     :       Spaanse playboy, ik heb u 5€ gegeven om mijn dochter te helpen, maar wat zie ik 

, dat kind heeft alles zelf gedragen. 
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Juan     :      Mijne rug señor, amai!  

 

Juul      :      Teveel leeg zakken rechtgezet?  

 

Juan     :      Ik heb niet gedraagd de bagage, maar ik heb de señorita omhoog geduwd. Ook 

niet makkelijk. 

 

Charlotte   : Maar wel plezant éh Juanito.  

 

Juan     :       Si , si Charlotta. 

 

Juul     :        Gij hebt precies al kennisgemaakt. 

 

Charlotte  :   Si, si. 

 

Juul      :     Amai , hij heeft u onderweg ook al wat Spaans geleerd. 

 

Charlotte :    Buenos dias papa. 

 

Juul     :       (ironisch) Zeg dat wel , buenos dias !Man man man. 

 

Angele    :    Kom hier maar zitten kind, onze pa is weer niet te genieten. (Charlotte gaat op de 

sofa zitten) 

 

Juul      :     Ik wou juist gaan genieten en dan komt hier zo een Spaanse Don Juan binnen die 

mijn dochter aan het versieren is.  

 

Juan   :       ( gaat langs Charlotte zitten)  

 

Angele  :    (terzijde tegen Juul) Laat ze toch doen, ze zijn jong. 

 

Juan     :     En Charlotta een beetje veel moe in de benen?  

 

Charlotte :   (giechelt verlegen)  Nee, nee… 

 

Angele   :    (gaat langs Juan op de sofa zitten) Charlotte kan heel flink zijn éh meisje. 

 

Juul     :      Een beetje voorzichtig met die sofa, kan die wel drie man dragen?  

 

Angele  :    Niet zagen Juul. 

 

Juan     :      Precies gene gemakkelijke mens éh señora. (Legt zijn arm rond Angele) 

 

Juul      :      Hela! Dat ge ons Charlotte haar handje vasthoud tot daar aan toe, maar van mijn 

señora blijft ge af.  

 

Juan     :       En nog jaloers ook!  

 

Charlotte :   Is ons bomma nog niet hier? 
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Angele   :    Maar nee kind, die is waarschijnlijk verloren gelopen.  

 

Juul     :      Wacht , ik zal eens op mijne tuba blazen dan weet ze waar we zitten.( neemt tuba)   

 

Charlotte :  Pa , het is hier nu rustig.  

 

Juul    :      ( gaat met tuba aan het openvenster staan ) Ik zal ze hier in Benidorm eens iets 

laten horen. (Charlotte en Angele zitten  met de vingers in hun oren.. Juul blaast )  

 

Charlotte : (met de vingers in haar oren) Heeft hij gedaan? 

 

Juan    :    Ikke hoop.   

 

Juul    :    (kijkt naar onder) De mensen staan vol bewondering naar omhoog te kijken.  

 

Angele  :  Dat zal wel.  

 

Juul    :     (ziet bomma)Daar is ze, daar staat ze . 

 

Angele    : Wie?  

 

Juul     :     Uw moeder, ze is tegen de bouwvakkers aan het praten. 

 

Charlotte : Ons bomma kent toch geen Spaans.  

 

Juul     :    Ze legt het uit met handen en voeten. Amai! (Roept en wuift ) Bomma, bomma, 

hier zijn we , hier!! (blaast nog eens op zijn tuba, de andere schrikken) 

 

Angele   :  Juul asjeblief, seffens denkt de brandweer dat ze moeten uitrukken. 

 

Juul     :    (enthousiast) Ze heeft me gezien.    (roept naar onder en wijst) Daar bomma , daar 

is de ingang, ja we zitten op het 9
de

 , ja  het 9
de

   …162 trappen…162 …ja de lift is 

kapot… appartement 913… 913…(tegen Angele) Zeg dat mens is zeker potdoof 

..(roept nog wat harder) 913…Goed, tot straks… of tot in de week.  

 

Angele :    Ga ons bomma halen Juul, ge gaat een  mens van 70 jaar toch niet alleen die 

trappen laten op komen.  

 

Juul      :   Ik ga patatten schillen , als ik die nu opzet, zijn ze misschien gaar tegen dat mijn 

schoonmoeder boven is .  

 

Charlotte :  Ik wil straks in de stad gaan eten. 

 

Juan      :     Gij moet gaan ”Bij den Hollander”  ene echte Spaanse restaurante, fantastico!! 

 

Juul     :     Een Spaans restaurant dat “Bij den Hollander” heet, en daar hebben ze echte 

Belgische friet zeker. Man , man , man…Spek met rode kool zal mij smaken. (wil 

maar de keuken gaan) 
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Charlotte :  (kwaad) Ik wil in de stad eten ..Néh!! 

 

Angele  :   Natuurlijk gaan wij in de stad eten kind, we zijn op vakantie. 

 

Juul       :     Hebt gij pilletjes bij tegen de diarree, den toerista zoals ze dat zeggen.  

 

Angele    :    Ja Juul, en pilletjes tegen de hoofdpijn heb ik ook bij, ik zal ze nodig hebben met 

uw gezaag!! 

 

Juul      :     Ik zeg niks meer.. niks…ik zwijg….(even stil) Zijt ge nu content …ik zwijg. 

..(stilte)  Ik heb goesting in een pakje minuutsoep. Nog iemand? 

 

Juan     :      Graag señor Julio.. Erwtensoep met korstjes als het kan. 

 

Juul      :      Heb ik aan u iets gevraagd?  

 

Juan    :       Wel euh…  

 

Juul    :       Eet gij maar paella, uwe maag kan daar tegen. 

 

Bomma  :    (we zien bomma voor het raam verschijnen ,  ze zit zogezegd in de bak van de 

bouwkraan ,  ze roept naar onder) STOP!! Ik ben er!!(iedereen verschiet )   

 

Angele   :    Ma wat doet gij!   

 

Bomma  :    (roept naar onder) Muchas gracias amigos!!  

 

Juul      :      Wat staat gij daar te doen? 

 

Bomma   :  Hola.. Buenos dias!!  

 

Charlotte :   (tegen Juan) Dat is mijn bomma, die doet altijd van die gekke dingen.  

 

Juan     :     Oei, oei..  

 

Angele    :  Van waar komt gij?  

 

Bomma :    Van beneden… Die bouwvakkers hebben mij met de kraan omhoog getrokken. 

Veel gemakkelijker dan 9 verdiepingen met de trap.  

                   (roept nog eens naar onder) Muchas gracias, señor, muchas gracias!!! 

                  Verdorie dat is plezant . 

             

Angele   :   Ma, zie dat ge daar niet uitvalt.  

 

Juul     :       Laat ze toch doen, ze kan daar maar ene keer uitvallen. 

 

Angele  :      Kom daar uit!!  

 

Bomma  :    Dat ga ik doen, want ik moet dringend naar de WC .   
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Juul       :   (begint te lachen) Dan zijt ge te hoog, ge zult 5 verdiepen naar onder moeten, hier 

is het WC verstopt.  

 

Bomma :   Hoe… maar ’t is dringend. 

 

Juul     :    Naar onder dat gaat snel , éh Juan?  

 

Alfonso :  (komt gehijgd op) Ben ik nog niet op het negende? 

 

Angele   :  Toch wel meneer.  

 

Alfonso  :   Ja… ja ikke dacht dat hier straks ander volk was. 

 

Bomma :   (zwaait nog eens naar onder) Hallo. 

 

Alfanso  :  (ziet bomma) Señora.. oei, oei oei!!!Caramba , caramba!!!!  

  

                                                                 Doek 
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 2
de

 bedrijf  
  

(Het is 8 uur ’s avonds Charlotte staat aan het venster…bomma zit op de sofa … Juul is in de 

slaapkamer … Angele is in de badkamer)  

 

Bomma :  (zit in de sofa met gsm)  Charlotte kunt gij me even helpen, ik zou een  

                berichtje naar tante Pascal willen sturen. 

 

Charlotte :  Waarom naar tante Pascal? 

 

Bomma :   Om haar wat jaloers te maken. 

 

Charlotte :  (neemt de gsm) Wat moet ik schrijven? 

 

Bomma :   (Dicteert) Buenos dias Pascal,  we hebben een  

                   héééééél mooi appartement en een prachtig zicht op zee. 

 

Charlotte :  Niet zo vlug, ik kan niet volgen. 

 

Bomma :   Dat dacht ik al…(dicteert verder)  De Spaanse mannen zijn 

onweerstaanbaar,komma, ze hebben mij dan ook al behoorlijk van de grond 

gekregen .Punt . En ze hebben mij beloofd dat ze mij nog vaak naar de zevende 

hemel zullen brengen. Uitroepteken. In België zal het wel regenen zeker. Adios, 

uw welstellende zuster Julia 

 

Charlotte   :  Maar dat is allemaal niet waar wat gij zegt. Dat is liegen. 

 

Bomma   :   Liegen.. verstuur het dan maar vlug, seffens begint mijn geweten op te spelen.   

 

Alfonso  :    (komt opgestrompeld) Amai , amai …Sorry maar ik moet even rusten. Stik kapot 

 

Bomma   :   Ik zou zeggen ik geef u iets te drinken maar we hebben niks in huis. 

 

Alfonso  :    (heeft sleutel berghok ) Hier, señor Julio zei me dat de bergkot gesloten was, hier 

is de sleutel van de reserve. 

 

Bomma   :  De reservesleutel… Merci. (gaat naar de deur bergruimte) Maar die deur is toch 

open.  

 

Alfonso :   Man, man , ikke 162 trappen af,162 trappen op ,  sleutel halen om deur open te 

maak die niet gesluit is. Señor Julio heeft mij goed bij mijn pietje gepakt.  

 

Charlotte :   Oei!! 

 

Bomma  :  (komt uit de bergruimte met fles sangria)Surprise.. hier staat een fles sangria. 

 

Alfonso  :   Prima, ik pak ne glas en we drinken ene slok. (af keuken)  

 

Bomma :  Gij ook een borrel Charlotte?  

 



 23 

Charlotte :  Néé… Sangria is vies.  

 

Bomma   :  Ge weet niet wat ge mist kind. 

                  (Alfonso met twee glazen uit de keuken)  

Kom hier eens gezellig naast me zitten Fonske. (zitten beiden op de sofa en 

drinken een glas) Gezondheid. 

 

Alfonso  :    Salud.  

 

Bomma :    (verstaat het verkeert) Zijt ge al weg? 

 

Charlotte :   Salud dat is Spaans voor gezondheid bomma. 

 

Bomma :    Maar goed dat we u bij hebben éh kind. (tegen Alfonso) Gezellig. Zeg makker 

weet gij misschien een goeie remedie tegen opgezwollen voeten. 

 

Alfonso  :   (ondeugend) Si, si, nu nog ene sangria drinken en straks misschien een beetje 

masseren. 

 

Bomma   :   Si, si!! Salud!  

 

Alfonso  :   Gezondheid.  

 

 Juul      :     (komt uit de slaapkamer) Waar hebt gij die sangria gehaald?  

 

Charlotte :   In ’t berghok papa. 

 

Juul    :      Kom, dat is mijn fles. 

 

Bomma  :  Wie zegt dat? 

 

Juul     :    Ik…die heb ik gekregen als welkoms geschenk.  

 

Juan     :     (komt hijgend op, tegen Charlotte)Voila, ik ben er… Ik heb voor u ene Cola 

meegebracht, Charlotta. (draait flesje Cola open) Even drinken, ik stik 

kapot.(drinkt ) Gij hebt gelijk Julio, 162 trappen. 

  

Juul     :    Ik heb altijd gelijk, altijd. 

 

Bomma :  Als ons Angele niet in zijn buurt is.  

 

Juan    :     (drinkt het flesje bijna leeg en geeft het aan Charlotte) Asjeblieft. 

 

Charlotte  :  Gratias Juanito.  

 

Juan :         (tegen Charlotte) Heb ik u al gezegd hoe mooi u bent?  

 

Charlotte :  Nee.  

 

Juul     :      Dat zal hij dan vergeten zijn. 
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Alfonso :    (kijkt verliefd naar bomma) In de Belgica vele schone vrouwen, ik zie.  

 

Bomma   :  Gij zijt een charmeur Fonske.   

 

Juul    :    Zeg mislukte toreador,ons bomma hare kop zot maken, is dat alles wat gij te  

                doen hebt.  

 

Alfonso :  Op de ogenblik wel señor.  

 

Juul     :    Pas op bomma, de Spaanse mannen zijn allemaal vrouwen versierders. 

 

Bomma  :  Ik begin het te voelen ja!  

 

Alfonso  :   Qué?  

 

Bomma :   Niks jonge, doet  maar verder. Toch jammer dat ik de kamer moet delen met ons  

                  Charlotte en dan nog in een stapelbedje. 

 

Charlotte :   Ik ga onder liggen.  

 

Juan   :     (terzijde) Komt goed uit, ik lig liefst boven…(tegen Charlotte) Laat mij eens kijken 

in u diepe ogen.(doet het) 

 

Charlotte :  Wat zie je? 

 

Juan    :     Het blauw van de oceaan en duizenden fonkelende sterren. 

 

Bomma  :  Dat moet schoon zijn. 

 

Juul    :     Mijn dochter heeft grijze ogen…. Muisgrijs , goed verstaan.   

 

Alfonso  :  Ik niks verstaan.(geeft de fles aan Juul) Hier Julio uwe fles sangria.  

 

Juul    :    ’t Zou tijd worden…Maar ja…Wie gaat er mee in de stad een pint drinken en een 

hapje eten, het is begot al 8 uur.   

 

Juan   :   In Spanje normaal avondeten niet voor neuve.(steekt 9 vingers op in de richting van  

               Charlotte) 

 

Juul    :   Wat zegt hij? 

 

Charlotte : Geen eten voor 9 uur, gij verstaat ook niks Spaans éh papa.   

 

Juul    :   Niet voor 9 uur??  Ik sterf nu al van de honger. Ik had beter zelf patatten gekookt.  

                 (doet de deur van de badkamer open) Angele  zijt ge bijna klaar met de 

plamuurwerken?  

 

Angele  :   (off) Jaag me niet op Juul. Trouwens er komt nog altijd bruin water uit de kraan.  
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Alfonso  :   Is het vandaag bruin? Gisteren was het groen. In de Benidorm water een klein  

                  probleem. 

 

Juul     :      Klein probleem, klein probleem… ik ..    

 

Juan    :      (onderbreekt hem) Maar nee gene probleem, in de supermarkt kunt ge kopen  

proper water in bidons van 5 litro. 

 

Juul     :     Serieus , ga me dan nu 20 liter halen, nu!! 

 

Juan    :      Hey señor,  20 litro en dan 162 trappen… hela ikke niet zot! 

 

Juul    :     Miljaarde…miljaar…(gaat naar de slaapkamer) 

 

Bomma   :    Kalm blijven Juul, kalm…denk aan uwe bloeddruk.  

 

Juul     :      (komt terug en brult) Gij hebt geluk dat ik aan mijn bloeddruk denk makker. (af 

slaapkamer) 

 

Charlotte :   Onze pa kan zich toch altijd opjagen over zo een kleinigheid. 

 

Bomma  :   Ge kent hem éh wicht. 

 

Juul     :     (off… blaast paar noten op tuba) 

 

Bomma  :   Daar zat ik op te wachten.  

 

Juul    :     (off..blaast paar noten) 

  

Alfonso :    Señor Julio speelt een beetje niet juist. Niet?  

 

Bomma   :  Ik vind dat het nog meevalt, ge moet hem thuis, als hij wat pinten gedronken heeft 

eens bezig horen. 

 

Juul       :   (speelt nog een beetje luider)  

 

Angele   :   (komt uit de badkamer en roept) Juul! Asjeblieft , is het bijna gedaan!! 

 

Juul     :     (Komt uit slaapkamer) Stil, Angele stil, niet zo hard roepen de    

                  muurtjes zijn hier van karton,  seffens  krijgen we ambras met de buren. 

 

Angele :     ’t Is dat wat ik wou zeggen Juul, ambras met de buren.  

 

Charlotte :   En ik heb koppijn pa. 

 

Juul       :    Koppijn? Uw moeder heeft daar ook veel last van, vooral ’s avonds als we in bed 

liggen.  

 

Angele   :    Ja en als gij u niet rustig houdt zal die koppijn heel ons vakantie niet over gaan. (  

Angele terug af badkamer) 
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Juan     :     Oei, oei, señor Julio, wat dan.  

 

Juul     :      Gij moet zwijgen gij! 

 

Juan   :      Si, si señor.  

 

Juul     :     Hebt gij niets anders te doen dan ons Charlotte haar handje vast te houden?  

 

Juan    :      No, mijne werkuren zitten er op señor.  

 

Juul     :      Werkuren!! Man, man, man..! (Juul af slaapkamer)  

 

Juan    :      Moeilijke mens!  

 

Alfonso :    Julio is misschien een beetje moe van de reizen met de bus.  

   

Bomma :    (tegen Alfonso)Gij spreekt precies goed Vlaams,  hebt ge vroeger in België 

gewerkt? 

 

Alfonso  :   Si, si ikke had 25 jaar Spaanse restaurant in Brusellas . 

 

Bomma   :   25 jaar een eigenzaak , amai.. dan zul ge er wel warmpjes inzitten.  

 

Alfonso   :   Si, si,  warm si, airco kapot señora.  

 

 Bomma   :  (terzijde) Ja, slecht horen doet die precies ook al goed.  

 

Alfonso   :   Qué ? 

 

Bomma   :   Gij kent dus iets van de Spaanse keuken? 

 

Juan        :   Natuurlijk, hij chef de kok. “Paella Alfonso” was wereldberoemd… in Brusellas.  

 

Bomma  :    Serieus! Ga dan deze avond mee, dan kun ge ons een goed Spaans restaurantje 

aanwijzen.  

 

Alfonso  :    Señora !! 

 

Bomma   :   Zeg maar Julia.  

 

Alfonso   :   Julia , ik moet u stellen teleur, in heel de Benidorm is gene ene fatsoenlijke 

Spaanse restaurant. 

 

Juan      :      Gij drijft over Alfonso.  

 

Alfonso   :    Ik drijf niks over. In de Benidorm alleen maar Duitse braadwoerst, Belgische 

friet , Hollandse haring  met zoete mayonaise, foei..  Cola Light en Hollands 

bier, foei, foei.  
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Bomma   :    Ne reclame van Stella Artois heb ik ook al gezien.  

 

Alfonso  :    Ja… en aan elk restaurant staat ene bord “Hier spreekt men Nederlands”  

 

Charlotte :    Dat is wel tof éh.  

 

Alfonso   :    Tof ? Nog 10 jaar señorita en alle kleine Benidormerkes klappen de Nederlands 

en de Duits .Zij zullen de Spaans moeten leren in de avondschool of met de 

Assimil cursus  . 

 

Juan     :      Gij drijft weer over Alfonso.  

 

Alfonso   :    (heftig) Ik drijf niks… Pizzahut … Mac Donalds .. hamburgertent op iedere hoek 

van de straat ..op de strand verkoopt men zelfs Kebab …Turkse Kebab…foei, 

foei, foei !   

 

Charlotte   :  We gaan bij Mac Donalds eten en ik neem een Bigg Mac , frietjes en een grote 

cola. 

 

Bomma  :     Drink eens aan uwe cola Charlotte en zwijgt .  

 

Alfonso   :    Ik heb ene voorstel , ga vandaag maar eten  Big Mac..Mac Chicken.. 

Cheeseburgers of Kebab. Drink maar Cola Light en Heineken bier.  En als ge 

dan morgen niet ziek zijt kook ik bij mij thuis een echte Spaanse maal voor u. 

Gij zult opeten uwe duimen en uwe vingers. 

 

Charlotte :    Oei!  

 

Bomma    :   Ge bedoelt waarschijnlijk dat we onze duimen en vingers zullen aflikken.  

 

Alfonso    :   Si, si dat zei ik ja. Dus dat is dan afgespreekt?  

 

Bomma     :   Afgesproken.  

 

Alfonso   :     Qué?  

 

Bomma    :    Niks laat maar.  

 

Alfonso    :    Mañana , ocho y media. 

 

Bomma    :    Qué?  

 

Alfonso     :   Morgen om 8uur 30.  

 

Juan     :        Paella Alfonso … huuuum dat gaat smaken. 

  

Alfonso :       Ik heb mijn Vlamse gasten uitgenodigd Juan, niet oe.  

 

Juan     :        Ja maar ik kom wel mee om oe wat te helpen in de keuken. 
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Charlotte  :    Juan en ik doen daarna de afwas… romantische. 

 

Alfonso   :    Heb machine voor de afwas, señorita. 

 

Juan     :       Dat is nog romantischer.   

 

Juul      :       (off.. blaast nog eens luid op de tuba)  

 

Angele   :     (uit de badkamer) Juul asjeblief, seffens staan de buren voor de deur. 

                     (de bel gaat)    Wat heb ik gezegd. Los het zelf maar op éh Juul. (terug badkamer 

in)  

 

Juul     :     (is ondertussen ook uit de slaapkamer gekomen met zijn tuba) Ja, ja niet zagen . 

(doet de deur open… Joep de bankovervaller staat een beetje vermond met snor 

en pet aan de deur) Wel! Wel!! Wat hebt ge te zeggen over mijn tubaconcert.. 

staat het u niet aan!!   

 

Joep   :      (kom een beetje binnen) Euh.. ik wou alleen maar vragen of ik mijn handen in uw 

badkamer  mocht wassen. Bij ons komt er geen water uit de kraan..   

 

Juul      :      Geen.! Hier komt er bruin water uit. Dat is naar het schijnt heel normaal in 

Spanje, heel normaal. Maar in de supermarkt verkopen ze zuiver water in bidons 

van 5 liter. . Salut! (werkt Joep terug buiten)  

 

Alfonso  :    ( tegen bomma) Ik ken die gast precies.  

 

Angele   :    (steekt hoofd uit de badkamer) Wie was het Juul? 

 

Juul    :       Een Hollander die onze badkamer wou gebruiken. 

 

Angele   :    Wablief ?  

 

Juul     :      Het begint me hier serieus op mijn systeem te werken. Ik betaal 2500€ om deze 

bunker hier te huren. 

 

Bomma   :    (tegen Alfonso) Ik heb dat betaald. 

 

Juul       :     2500 €… geen lift , geen toilet, geen water… 

 

Juan     :      (onderbreekt hem) Geen frigo en geen airco, maar zicht op zee en vriendelijk 

personeel.  

 

Charlotte :   En dat is het belangrijkste.  

 

Juul     :       (heel kalm) Stil niet doen.  

 

Charlotte :   Wat niet doen papa?  

 

Juul      :      (brult) Ge moogt mij niet kwaad maken, dat is héééél gevaarlijk!!!! 
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Angele  :     Juul asjeblief, denk aan uwe bloeddruk. (af badkamer)  

 

Juul   :        ‘t Is toch waar , 45 graden ,niks koels in huis om te drinken,  geen fatsoenlijk 

water om u te wassen. Volgend jaar ga ik terug naar de Moezel, daar is water in 

overvloed.  

 

Bomma :     Dat klopt ja. (doet teken) Vorig jaar tot aan ons kont. 

 

Alfonso  :    Qué?  

 

Bomma  :     Euh..Tot aan ons knieën. 

 

Juul     :       (nog steeds over zijn toeren) Die badkamer heb ik (kijkt naar bomma)…hebben 

wij betaald, wij,  en die wordt alleen door onze familie gebruikt. (tegen Juan) 

Goed verstaan Spanjol!! Alleen door de familie Van Neste.  

 

Juan     :    Natuurlijk señor. 

 

Juul     :     Niemand anders!  “Over my dead body!!”  

 

Bomma :   (geamuseerd) Pas op, Spaans kent hij niet veel maar zijn Engels is redelijk goed.   

 

                  ( de bel gaat)  

 

Juul     :     Die  Hollander blijft precies volhouden. ( doet de deur open , brult) De badkamer 

wordt alleen gebruikt door… ( Siska staat sexy gekleed, met lange blonde pruik 

voor de deur, Juul bekijkt haar met grote ogen)  

 

Siska :       Goedenavond meneer, zou ik … 

 

Juul      :   (onderbreekt haar vriendelijk)  De badkamer kunnen gebruiken, natuurlijk wicht. 

Natuurlijk.  

 

Siska :        Bedankt, het is alleen maar om mijn handen te wassen. 

 

Juul      :      Natuurlijk meisje , natuurlijk , dat moogt gij zeker. (roept aan de badkamer) 

Angele kom nu eens uit die badkamer, of zijt ge daar nieuwe tegeltje aan het 

zetten en de muren aan het schilderen? Of wat!!  

 

Angele :   (steekt haar hoofd uit de badkamer) Ik wil er goed uit zien. 

 

Juul     :    (bekijkt haar) Doe dan nog maar wat verder. 

 

Angele  :   Wablief?  

 

Juul      :   Grapje, ha ha …Dat was maar om te lachen schatje. 

 

Angele  :  Pas op éh! ( Ziet Siska) Wie is dat ?  

 

Juul     :    Ons buurvrouwtje , ze wil even in de badkamer. 
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Siska    :     Ja mevrouw het duurt maar heel even. 

 

Angele :   Wablief?  “ Over my dead body” ( trekt de deur van de badkamer achter haar dicht) 

 

Bomma :  (geamuseerd tegen Alfonso)  Ja ,ze hebben samen Engels gestudeerd. 

 

Juul     :     Allee Angele laat dat vrouwtje toch even haar handen wassen…. 

 

Angele  :    (steekt haar hoofd even buiten) Haar handen, voor dat ik het besef zijt gij hare rug 

van voor en vanachter aan het wassen.  

 

Juul      :     Angeleleke ge kent me toch.  

 

Angele  :    En of ik u ken. (terug weg) 

 

Juan :         ( tot bij Siska) Kom, ik ga met u mee naar het vierde verdiep, daar is genoeg water 

om u te wassen.    

 

Siska   :       Ja maar ik wil….. 

 

Juan     :      (onderbreekt haar) Natuurlijk señorita.   

 

Juul    :        Vertrek maar , want het is een hele trip zullen.  

 

Juan      :      (lief tegen Siska)  Hoe is de naam van deze meisje? 

  

Siska  :          Siska, maar zeg maar Sis.  

 

Juul     :        Kijk eens in Sis haar ogen, misschien ziet ge er wel de grote beer (kijkt in haar 

open bloesje) en de melkweg. 

 

Alfonso   :    Sis?  .(tegen Siska) Heb ik oe niet gezien… 

 

Siska     :      (vlug tegen Juan) Kom we zijn weg señor (beiden vlug weg)  

 

Charlotte  :  (af trappenhal) Juanito, waarneer komt ge terug? 

 

Juul      :       (Doet de badkamerdeur op een kier open en roept naar Angele) Angele gaan we 

nu eten, ja of nee? Ik vertrek al naar ’t vierde en ga daar op mijn gemak een 

pintje drinken uit de automaat. 

 

Alfonso  :     Alleen cola in automaat, niks pintje señor.  

 

Juul    :         Hoe is dat nu mogelijk… allee dan zal ik een cola drinken.  

 

Angele  :      (komt uit badkamer..Bevelend) Gij gaat nu daar op een stoel zitten en ge wacht 

tot wij allemaal gaan. 

 

Juul       :      Angele , luister nu eens goed, het is voor mij ook … 
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Angele   :      (onderbreekt hem) Op die stoel Juul!! 

 

Juul      :        Wacht dan neem ik vlug mijn tuba, dan kan ik nog wat repeteren.  

 

Angele   :       (wijst) Daar!!! En zonder tuba. 

 

Juul       :        (gaat tot bij de stoel) Deze? (Angele knikt en verdwijnt terug in de badkamer)   

                       (Juul gaat op de stoel zitten, korte stilte, Alfonso begint te fluiten)  

 

Angele   :       (off) Juul stop met dat gefluit.  

 

Juul     :          Maar dat was… 

 

Angele  :       (off) JUUL!! (bomma en Alfonso hebben er plezier in) 

 

Juul   :           Kus toch nu mijn… 

 

Angele    :      (off) Juul!! (stilte)  

 

Charlotte :      (Op uit trappenhal, gaat tot bij badkamer) Ma, ik ga op het vierde iets fris 

drinken. Is dat goed? 

 

Angele     :     (off) Natuurlijk kind, maar zijt voorzichtig.  

 

Charlotte   :    Ik zal geld aan onze pa vragen.  

 

Juul      :        (springt recht) Ik zal wel meegaan. 

 

Angele   :      (off) Zitten Juul!  

 

Juul       :      (tegen bomma ) Hoe weet die nu dat ik rechtsta.(terug zitten)  

 

Angele   :      (off) Ik ken u door en door Van Neste.   

 

Charlotte  :    Pa geef me eens 2 € ? 

 

Juul         :      ( kijkt in zijn portefeuille) Jammer ik heb niets dan groot geld. 

 

Charlotte  :    (neemt vlug het geld)Juan zal wel kunnen wisselen. Tot seffens éh make.  

 

Angele    :    (off) Voorzichtig éh kind. 

 

Charlotte :     Ja make… (plagend) tot straks éh pake. (af trappenhal)  

 

Juul     :        (spring recht, maakt zich serieus kwaad) En nu is het genoeg!! (loopt naar de 

keuken) Ik ga patatten schillen. (af keuken… komt terug.. en zegt tegen Alfonso) 

Ik zal er ene meer schillen dan kunt gij ook een patatje meesteken . 

 

Alfonso    :   Doe geen moeite señor. 
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Juul       :      Dat is geen moeite makker. 

 

Alfonso   :     (verstaat er niets van) Qué?  

 

Juul        :      Lust gij rodekool en gerookt spek?  

 

Alfonso  :     Qué?  

 

Juul      :       Ja dus. (af keuken)  

 

Alfonso :      Wat gaat Julio doen? 

 

Bomma   :    Patattos schillos.  

 

Juul       :      (komt uit de keuken, heeft aardappelen , mesje en emmertje.. Tegen Alfonso) 

                      Hier makker gij schilt de patatten dan kan ik het spek al bakken.  

 

Alfonso   :    Qué?  

 

Juul        :      Schillen zeg ik, dan zijn we binnen een halfuur aan het eten. (af keuken)  

 

Alfonso  :      Ja maar, ik moet…. 

 

Juul       :      (op uit keuken)  Gelukkig staat hier in de keuken nog een halve bidon zuiver 

water, anders kon ik mijn patatten nog niet gekookt krijgen.  

 

Alfonso  :     Ja , want de microgolver is kapot.  

 

Juul      :       Alles ik hier kapot jong, alles!! (af keuken)  

 

Angele    :     (op uit de badkamer) Voilá , ik ben klaar. (ziet Alfonso zitten met de 

aardappelen) Wat zijt gij aan het doen.  

 

Alfonso  :     Qué?  

 

Angele    :    Weet onze Juul dat gij zijn patatten gaat schillen? 

 

Juul      :      (komt uit de keuken met pakjes soep) Welke soep wilt ge, kippen, erwten , 

tomaten of asperges…  

 

Angele   :     Juul we gaan in de stad eten NU!  

 

Juul     :      Ja maar Angeleke het spek ligt al in de pan.  

 

Angele   :    We zijn weg Juul , NU!  

 

Juul      :      Nu? Euh ja …Natuurlijk lekker eten in de stad, huuuum .. het gaat me smaken . 

 

Angele  :     (tegen bomma)  Kom ma we zijn weg. 
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Bomma  :    Wel om eerlijk te zijn, ik heb gene honger , ben een beetje misselijk , maagpijn, 

hoofdpijn, allee ik voel me niet goed. 

 

Juul     :       Zo begint dat. 

 

Bomma :     Wat? 

 

Juul      :     Den toerista. Gaat maar kamperen op het vierde, in de buurt van de toiletten.  

 

Bomma    :  Met mijn opgezwollen voeten al die trappen doen, dat zie ik niet zitten. 

 

Juul      :       (kijkt door het raam) En die gasten van de bouwkraan zijn er niet meer. 

 

Bomma   :    Ik blijf op mijn gemak hier, geniet er maar van, ik zal mijne plan wel trekken.  

 

Juul     :        Kom Fonsi , gij moet ons de weg wijzen. 

 

Alfonso :   De Mac Donalds zult ge wel vinden als ge buiten komt eerste straat a la derecha . 

 

Juul    :       Qué?  

 

Bomma :   Eerste straat rechts. 

 

Alfonso  :  Si, si ik moet nog een beetje de frisse drankautomaat bijvullen.  

 

Charlotte :  (roept off) Komt ge nu mama, ik heb honger. 

 

Angele  :    Vooruit Juul, ons Charlotte heeft honger. 

 

Juul      :      Angeleke, zijt voorzichtig, we gaan afdalen naar het basiskamp,. (tegen Alfonso) 

En braaf zijn éh manneke, bomma als hij u lastig valt bel me dan op mijne 

gsm….(terzijde) Die staat toch niet op. 

 

Bomma  :   Merci Juul. ( Juul en Angele af) 

                    ( tegen Alfonso) Zin in gerookt spek, rode kool en patattos. 

 

Alfonso  :    Si, si , maar gij hebt toch de maag en de hoofdpijn. 

 

Bomma   :   ’t Is al véél beter. 

 

Alfonso    :  Gelukkig!! ( gaat naar de ingebouwde kast waar de elektriciteitkast hangt en haalt  

                     er een paar flessen drank uit)  

                    Gij zin in ene aperitief .  

 

Bomma   :   Si, si!!!  

 

Alfonso   :   Aperitief , en daarna misschien ene pakje aspergesoep.  Huuummm lekker!!! 

 

                                                          Doek  
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3de bedrijf.  
 

 

 

                    ( De volgende dag 16 uur in de namiddag) 

 

Manuela :    (komt uit de slaapkamer van bomma) Amai, die kamer zag er nogal uit , precies 

of ze daar deze nacht grote manoeuvres hebben gehouden.  

 (Ze begint te stofzuigen, de stofzuiger valt stil )  Dju!!! Alles is hier versleten. 

Maar ja het zal we proper genoeg zijn. (veegt nog wat stof onder de sofa …ruimt 

stofzuiger op , spuit wat met een luchtververser)  

                    Voilá , als het maar fris ruikt dan denken ze dat het proper is. 

                    Nu de badkamer nog.( even later komt ze uit de badkamer met Aldi zak waar 

geld in zit)  Ik begrijp dat niet, hun vuiligheid steken ze onder de douchebak 

terwijl er in de keuken een grote vuilbak staat. (af keuken)  

 

Pedro     :     (Pedro de bouwvakker verschijnt op het balkon, zogezegd met bouwkraan, heeft  

helm op en timmerhamer aan zijn riem hangen. Hij heeft een bandopnemertje bij 

we horen het liedje “Manuela” van Julio Iglesias)    

 

Manuela  :    (komt uit de keuken en ziet Pedro) Daar zie, daar staat mijne Romeo.  

 

Pedro      :    Mi amore!  

 

Manuela   :  (  Helpt Pedro naar binnen) Kom binnen mijne held.  

                    ( het liedje blijft verder spelen)  

 

Pedro    :      Oei, effe stil zetten.(zet muziek stil)  

 

Manuela   :   (heeft er plezier in) Hoe wist gij dat ik hier was.  

 

Pedro     :     Ik voel oe , ik ruik oe. 

 

Manuela  :    Ja ik heb juist de geur van frisse limoenen gespoten.   

 

Pedro      :     (wil haar kussen) Ik mis oe!!  

 

Manuela :     Serieus? Vlug één kusje en dan terug naar u werk.  

 

Pedro     :     Mi Amore Manuela.(onhelst haar)  

 

Manuela :     En nu vlug naar onder.  

 

Pedro     :      (terug naar het venster… blij) Mijne lift is partitos.( de bel gaat)  

                      

Manuela  :   De bel…waarschijnlijk de huurders die hun sleutel vergeten zijn, zie dat ge weg  

                    zijt. 
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Pedro     :     (ondeugend) Samen naar de slapekamer?   

 

Manuela :     Daar in die ingebouwde kast. Vlug!(waar elektriciteitkast hangt)   

 

Pedro     :       Maar!! (er wordt nog eens gebeld)  

 

Manuela  :    (heeft de kast al opengedaan) Binnen zeg ik! Rapido!  

 

Pedro     :    (vlug de kast in, Manuela gaat de deur open doen)  

 

Joep     :     (staat voor de deur, heeft een overal aan en een pet op het hoofd) Buenos dias 

señora. Ik ben Joep van de firma  “ Agua Caliente”  Ik kom even kijken in de 

badkamer, warmwater naar het schijnt kapot. 

 

Manuela :   Warmwater? Gewoonlijk zijn de gasten al content als er koud water uit de kraan 

komt.  

 

Joep     :      Ik kijk vlug, oké?  

 

Manuela :    Ge doet maar. 

 

Joep      :      Gracias.(Joep vlug af in badkamer)  

 

Manuela :    (roept hem achterna)  En maak niet teveel vuil, ik moet daar nog kuisen. 

 

Joep     :      (komt uit de badkamer en loopt onmiddellijk vloekend af )Gadverdamme, 

gadverdamme…!!! 

 

Manuela   :   Is’t al gemaakt?  

 

Joep    :       (off) Gadverdamme.  

 

Manuela  :     Zou die nu op zijne vinger geklopt hebben. 

 

                      (we horen Pedro in de kast)  

 

Pedro     :      (off)  Hola, Manuela ikke  stik … … Hola… 

 

Manuela  :     (doet de deur open) Kom sukkellaar. 

 

Pedro :           (doet alsof hij zonder adem zit)Ikke stik… Kunt oe misschien mond op de mond 

ademen. 

 

Manuela :       Nu niet … Profiteur!  

 

Pedro    :       ( heeft fles drank vast) We drinken ene borrel dan?  

 

Manuela  :    Nee bedankt, naar onder, seffens komt die van’t warmwater weer terug.  

 

Pedro       :     Qué? 
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Manuela :     Neem de trap maar, vlug, ik wil niet dat iemand u hier ziet.  

 

Pedro      :     De trap… helemaal tot onder? Amai, mijne rug! 

 

Manuela   :   (De bel gaat) Het is hier precies druk vandaag. (tegen Pedro) Dan maar terug de 

kast in. 

 

Pedro    :       Nee, nee ik kruip niet meer in de kast. (vlucht de slaapkamer van bomma in, 

neemt fles mee) 

 

Manuela  :    Ja maar! (doet de deur open.. Joep en Siska staan voor de deur) Daar zie, zijt ge 

al terug. 

 

Joep       :      (nerveus) Ja,ja  ik moet  nog eens zoeken , het kan niet zijn dat euh.. en daarom 

heb ik mijn collega meegebracht, die kan beter zoeken … 

 

Manuela :     Goed idee, want het warmwater is hier soms ver te zoeken. 

 

Siska      :      Joep, zoeken. Nu !! (beiden af badkamer) 

 

Manuela  :     Volgens mij hebben die mensen geen warme maar een koude douche nodig. 

 

Pedro     :    (steekt zijn hoofd uit de slaapkamer) Hola , wie was dat? 

 

Manuela :    Die van’t warmwater.  

 

Pedro    :     Ikke niks verstaan. 

 

Manuela   :  Ik ook niet . 

 

Pedro     :     (toont zij fles) Ook ene slok? 

 

Manuela  :   Nee nu niet. (we horen gevloek in de badkamer)  

 

Pedro     :    Catamba, ambras. 

 

Manuela :    Zie dat ge weg zijt. (Pedro terug de slaapkamer in )  

 

Joep      :      ( Joep komt vloekend uit de badkamer , gevolgd door Siska) Hebt ge het nu 

gezien, niks , hardstikke niks …nada..niks..alles verdwenen, weg... 

 

Siska     :     (opgewonden bekvechtend af.. we horen haar nog zeggen) Gij moest zo nodig de 

buit onder de douchebak verstoppen…onder de douchebak.. idioot!!  

 

Manuela  :   (denkt even na) Onder de douchebak… Wacht eens even. 

 

Pedro       :    (off) Hola, mag ik komen? 
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Manuela    :   (sluit vlug de slaapkamerdeur) Ze zijn nog niet weg.(Manuele af keuken…terug 

op met zak geld..kijkt in de zak)  Het is niet waar …euro’s , hopen euro’s ! En 

dat in een zak van den Aldi. Wat nu.. oei, oei…(tegen zichzelf) Kalm blijven 

Manuela, kalm blijven. 

 

Pedro       :    (off)  Ikke zijn kalm, fles bijna leeg. 

 

Manuela  :     (tegen zichzelf) Wat moet ik doen. 

 

Pedro      :     (off)   Ene komen drinken.( rammelt aan de deur) Waarom heb ou gesluit de 

deur. Hola!!  

 

Manuela   :    (denkt na)  Ik vertrek, neem het eerste vliegtuig naar België, met als handbagage 

een zak van den Aldi. Zou dat opvallen?  

 

Pedro       :    (off)  Hola!!! 

 

Manuela    :    (dromend) In België neem ik een Poolse kuisvrouw, gedaan met kuisen. 

 

Pedro       :     (off) Hebt ou gedaan met de kuis, kom dan effe hier, deze bed stevige matras.  

 

Maneula   :      (dromend) En ik zoek een vent die ook veel geld heeft, we kopen een villa en 

een dure Mercedes en…(bekijkt de zak) En we gaan nooit meer in de Aldi 

winkelen. Ik ben rijk..rijk, rijk!!  

 

                     (Ondertussen is bomma, Alfonso , Angele en Charlotte via de bouwkraan 

zichtbaar aan het balkon gekomen)   

 

Bomma :       (bomma kijkt naar onder en roept) STOPPEN!!!   

 

Alfonso   :      (ziet Manuela) Hola Manuela, we zijn er. 

 

Manuela   :     Ik zie het... (stopt het geld in de elektriciteitkast)  

 

Bomma    :    (roept naar onder) Oké señor..bedankt.. merci.. muchias gracias.. señor. Viele 

dank!!! (tegen Alfonso) Toch gemakkelijk als ge wat talen kent éh. 

 

Alfonso     :   Si, si. 

                       

Bomma    :     (tegen Angele) Plezant éh!En veel gemakkelijker dan al die trappen.  

 

Alfonso    :     Kijk daar ligt de zee. Kijk!   

 

Charlotte  :     (Charlotte staat stokstijf met haar ogen dicht…koppig ) Ik kijk niet, ik heb 

hoogtevrees.  

 

Angele      :     En ik voel me niet goed. 

 

Bomma    :     Gij hebt te veel sangria gedronken.  
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Angele     :      Niet meer dan gij. 

 

Bomma    :      Dat klopt maar ik kan daar tegen. De lift  kapot, tarara!!.. De onze werkt. 

(bomma probeert over de balustrade van  het balkon te kruipen) 

                       

Angele    :      Zijt voorzichtig moeder.   

                       

Alfonso     :    Zal ik ou ene duwtje geven. 

 

Bomma     :    Gij moogt dat Fonske.Gij moogt dat!   

 

Alfonso    :     Van a één en a twee.. Hopla! ( geeft bomma een duw zodat ze op het balkon 

terecht komt) 

 

Bomma      :   Gratias..Fonsi.(Alfonso kruipt over de balustrade)  

 

Angele   :     (kijkt naar onder) Amai dat is hoog. ( Bomma en Alfonso helpen haar over de 

balustrade)  

 

Bomma   :    (Charlotte staat nog stokstijf op de schommelende kraanbak.)  

                     Kom Charlotte!   

 

Alfonso   :     Manuela probeerde gij Charlotta eens binnen te lokken.  

 

Manuela  :      (is ondertussen tot bij het balkon gegaan) Kom juffrouw, geef me een hand, ik  

                        zal u helpen.  

 

Charlotte   :      Da, da, da doe ik nooit meer.  

 

Angele   :      Ik ook niet kind.  

 

Bomma    :      Charlotte kom binnen, die bouwvakkers hebben hunne kraan terug nodig. 

 

Charlotte   :    Da, da , da ..  

 

Bomma    :     Kom binnen zeg ik.  

 

Charlotte   :    Da, da, da.. is diep wou ik zeggen.  

 

Bomma      :    Doe niet onnozel.  

 

Juan           :     (komt via trappenhal binnen gehijgd) Amai dat is hoog. 

 

Charlotte    :    (kijkt naar onder .. kwaad) Nee da da da‘s diep!  

 

Juan     :          (ziet Charlotte) Charlotta wat staat gij daar te doen. 

 

Bomma    :      (serieus) Ze is op de bus aan het wachten. 

 

Juan        :       (verstaat het niet) De bus?Maar die ..euh … 
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Bomma    :     Help dat kind.. kieken!! 

 

Juan         :     Ja natuurlijk. (gaat op het balkon)  

 

Charlotte   :     (gilt) Raak me niet aan, of ik spring naar onder. 

 

Manuela  :     (paniekerig ) Oei, oei, hier gebeuren nog accidenten , ik ga de badkamer 

kuisen.(Manuela af badkamer)  

 

Angele      :     (springt recht en loopt naar het venster) Charlotje, voorzichtig, kom nu 

Charlotje kom, kom, … 

 

Alfonso     :    (tegen bomma) Charlotje, is in de Belgica … zo ene kleine ajuin, niet? 

 

Bomma     :     Dat ook ja .  

 

Juan       :       Charlotta, waarom zijt oe kwaad op mij.  

 

Charlotte  :     (wenend) Gisterenavond aan de drankautomaat hebt gij die Hollandse Siska 

gekust. (begint te wenen) Ik heb het gezien. 

 

Juan      :        Ik? Mmaar nee… 

 

Alfonso :        Néééé, dat doet de Juan niet… Nee!! 

 

Charlotte :     (gelooft hem bijna)  Echt niet? 

 

Juan    :      A nee…die Hollandse trut had een beestje in haar oog en ik heb het er toen 

uitgehaald.  Is mijne taak , gasten helpen, met alles. 

 

Alfonso  :   Met alles..Si ,si !    

 

Charlotte :   (blij)  Serieus?  

 

Juan   :       Si, si, maar ik doe mijn werk graag.  

 

Bomma  :   Vooral als hij vrouwen onder de 35jaar kan helpen. 

 

Juan     :      Héééél oude madamekes zoals oe help ik ook señora. 

 

Bomma :    Merci… Snotter!!  

 

Juan     :      Kom nu Charlotta. (helpt haar) Kom ik help ou. 

 

Charlotte :   Allee dan. ( komt over de balustrade)  

 

Angele  :    Ga nu maar even op uw bedje liggen kind, ge zult wel moe zijn.  

 

Juan     :     Ja ene goede idee.(fluistert iets in Charlotte haar oor)  
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Charlotte :   Juan, gij zijt toch een toffe.  

 

Juan    :       Ikke weet het, ja. (lief) Tot straks, om 18 uur aan de frisse drankautomaat. 

Doei!!!. (gaat weg) 

   

Bomma :   Doei!! (tegen Alfonso)  Het is toch iets meer geweest dan een vliegje in haar oog, 

want hij praat al Hollands. 

 

Charlotte :  (aan de deur van haar slaapkamer)Die deur is gesloten.. maar de sleutel zit erop.( 

gaat binnen)  

 

Angele   :   Rust maar goed éh kind. 

 

Juan     :     (komt op)  Ik ben op de trap meneer Julio tegengekomen… oei oei. 

 

Bomma  :   Is hij zat? Ja zeker?  

 

Juan      :    Misschien, ik weet niet , maar… kijk maar .(Juan terug weg) (Juul komt binnen, 

hij is gekleed in bermudashort…lijfje zonder mouwen.. zijn gezicht , arme en 

benen zijn rood verbrand van de zon, hij heeft pijn bij elke beweging )  

 

Angele  :    Vanwaar komt gij?   

 

Juul      :     Van de Noordpool, ziet ge dat niet.  

 

Bomma :    Schoon kleurtje (begint te lachen)  

 

Alfonso  :   Spaanse zon , goeie zon…olala.  (lacht)  

 

Juul      :      Gij moet zwijgen gij, met u heb ik nog een appeltje te schillen. 

 

Alfonso   :   Schillen? Ikke gisterenavond nog patattekes geschild. 

 

Juul     :        Dat weet ik, en al mijn gerookt spek opgegeten!! 

 

Alfonso  :    Was lekker señor, maar aspergesoep was ook niet slecht.(bomma zit te lachen)  

 

Juul       :     En de eerste die hier nog durft lachen die…..Aaah , godverdomme ’t is juist of ik 

in vuur sta.  

 

Angele   :     Ik heb nog zo gezegd dat ge u moest insmeren.  

 

Juul       :      Ik me insmeren …wanneer zou ik dat wel gedaan hebben. Ik heb heel de dag in 

de volle zon gezeten om u… 

 

Alfonso:     (onderbreekt geamuseerd) Volle zon, niet slim éh señor. 

 

Juul       :     Zwijgen gij! (tegen Alfonso) Zij lag in de volle zon en ik zat op mijn knieën naast 

haar ,ook in de volle zon . Alle twee minuten draaide ze zich om.. Juul smeert 
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mijn rug eens in… ik smeer.. twee minuten later .. Juul smeert mijne voorkant 

in… ik smeer…(smeert op zijn borst) nee Juul daar niet de mensen hebben ons 

in het oog… smeer mijn armen in … smeer mijn benen in.. smeer hier.. smeer 

daar… 

 

Angele  :     Ja en het heeft geholpen, want ik ben niet verbrand.  

 

Juul       :     Ik wel!! 

 

Alfonso  :    Ge had aftersun moeten gebruiken Julio. 

 

Juul       :     Ik ben after de sun nog een pint gaan drinken, en daar zat ik nog met mijne bol in 

die ellendige zon.  

 

Bomma :     Hadden ze daar geen paraplus?  

 

Juul      :      Jawel, maar als ge daar ging onder zitten kosten een pint nog een euro meer.. de 

afzetters! 

 

Alfonso  :    Da’s normaal. 

 

Juul       :     Normaal! Zal ik u eens wat vertellen, bij ons thuis aan de forellenvijver hebben ze 

dat probleem niet, iedere visser heeft daar zijn eigen paraplu bij.  

 

Angele   :     Ja tegen de regen.  

 

Juul       :      Och! (dromend) De Tuur zit nu aan de forellenvijver een grote frisse blonde 

Leffe te drinken. 

 

Angele   :      Met een klak op de kop een dikke regenjas en zijn botten aan. 

 

  Alfonso   :      En oe kunt hier genieten van ene lekkere zonnetje.  

 

Juul    :        (staat er triestig bij)  Dat is waar ja , zie eens hoe ik hier sta te genieten. 

 

Manuela  :    (komt uit de badkamer en ziet Juul kan moeilijk haar lach inhouden) Wat hebt 

gij gedaan meneer? 

 

Juul      :      Ik?  Ik ben voor Indiaan aan het leren… en vandaag is’t examen. 

 

Manuela  :  Waarschijnlijk gaat ge geslaagd zijn meneer. (kan haar lach niet inhouden) 

 

Juul     :       En lacht niet! 

 

Manuela  :   Nee, meneer.  

 

Juul       :    Ik ga heel voorzichtig proberen een koude douche te nemen, als er water uit de 

kraan komt. 

 

Manuela :   Juist was het nog druppel ,druppel meneer.   
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Juul       :     Niet te doen éh. Daar heb ik.. (bekijkt bomma) daar hebben wij 2500€ voor 

betaald….2500€… aan de forellenvijver kost ne Leffe 1,7€ …in de rapte geteld 

kunt ge daar dus …2500€ gedeeld door 1,7…plusminus 1500 Leffe’s van 

drinken… 1500!!!  

 

Bomma :    Een heel jaar lang vier per dag… ik twee en gij twee. 

 

Juul     :     Ik ga in de badkamer zitten water of geen water, ik kan dat licht hier niet 

verdragen. (af badkamer)  

 

Alfonso  :   De brand van de zon, amai, amai.. 

                   

Charlotte :   (We horen een gil uit de slaapkamer)  

 

Manuela   :   Oei, oei…( af keuken) 

 

Angele   :    Ons Charlotte heeft weer een nachtmerrie. 

 

Alfonso   :    Nachtemerrie, het is nog maar 4 uur in de namiddag.  

 

Angele    :     ( is tot bij de slaapkamer gelopen) Wat scheelt er kind?  

 

Charlotte  :    ( komt paniekerig uit slaapkamer gelopen) Da, da daar.., daar zit een man onder 

mijn bed. 

 

Bomma     :     Een plezante droom dus.  

 

Charlotte  :     Onder mijn bed, mama , onder mijn bed..een man .  

 

Angele     :      Ne man!  

 

Charlotte  :     Ja!! (legt het uit) Ik lig in bed en opeens hoor ik iets. Ik zeg zo heel stilletjes “ 

hallo” en toen antwoord er iemand onder mijn bed “hola”. Ik spring recht, hij 

kruipt onder het bed uit en staat naast me. 

 

Bomma    :    (nieuwsgierig) Had hij iets aan?  

 

Charlotte :     Ja een helm op zijn hoofd en zo (doet teken hoe lang) een lange revolver aan 

zijne riem hangen. 

 

Bomma     :    Anders niks? 

 

Charlotte :      (paniekerig)  Dat heb ik niet gezien bomma, ik was veel te hard geschrokken.  

 

Alfonso   :     Zal ikke eens gaan kijken señorita. (twijfelt, doet teken) Zo ene revolver aan 

zijne riem? 

 

Charlotte   :    Ik denk dat het een revolver was. 
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Bomma     :    Maar ‘t kan ook iets anders geweest zijn?  

 

Charlotte   :    Misschien.  

 

Bomma    :     Amai!  

 

Alfonso     :   ( voorzichtig af slaapkamer)  

 

Juul      :        ( uit de badkamer) Er komt water uit de kraan.  

 

Angele   :      Juul kom hier! 

 

Juul      :        Ja maar het is proper water zulle, ik ga.  

 

 Angele :       Juul hier!  

 

Charlotte :     Ja pa hier, dan ga ik me nu vlug douche, éh make.(vlug af badkamer) 

 

Angele    :     Dat is goed kind. 

 

Juul       :       Ja maar…  

 

 Angele   :     Juul!! Er zit een gevaarlijke man in de slaapkamer die uw dochter wou  

aanranden. Hij heeft zoooo een revolver bij.  

 

Juul    :         Ons Charlotte aanranden, waarom zouden ze dat doen. 

 

Alfonso  :    (brengt Pedro op) Hier is de manneke sé.  

 

Pedro     :     (protesterend ) Ikke niks verkeert gedaan Alfonso, serieus gij kent mij toch.(heeft 

lege fles bij) 

 

Juul       :     (bekijkt Pedro) Pedro! 

 

Pedro   :      (bekijkt Juul) Juleke!  

 

Juul    :       Het is potverdekke niet waar Pedro, mijne goede vriend Pedro. 

 

Pedro     :     Amigo Juleke Van de Neste!!!Wat komt gij in de Spanje doen? 

 

Juul      :      Dat vraag ik me ook al 3 dagen af jong. 

 

Pedro    :      Amigo!!  (loopt naar hem toe , omhelst hem, klopt hem op de rug)  

 

Juul       :      Aaaaah … (Juul schreeuwt het uit van de pijn)  

 

Pedro    :     (blijft kloppen) Dat is lang geleden , mijne amigo Juleke . 

 

Juul     :       Aaaah !!Aaaah!!!  Mijne rug jong… mijne rug. 
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Pedro     :     Oei Juleke ,gene after-sun gebruikt.  

 

Juul      :      Niet zagen. 

 

Angele    :    Kent gij elkaar? 

 

Juul       :     Zij zal ook eens iets zeggen. Natuurlijk kennen wij elkaar. 

 

Pedro   :      Ikke en de Julio hebben in de België 11 jaar samen in de huizenbouw gezeten. 

 

Juul     :      Hij vooral gezeten..terwijl ik aan het metsen was… ha , ha ha , grapje Pedro.  

 

Pedro   :    (bekijkt  Juul  ) Juleke Van de Neste gij nog niks veranderd. 

 

Juul      :    Hoe lang zijt gij al weg in België ? 

 

Pedro   :     Twee jaar, mijne rug éh, vele pijn.. ikke 66% invalide . 

 

Juul      :     (wijst op zijn helm en hamer)En wat doet ge nu? 

 

Pedro    :    Nu? Ikke 10-11 uur per dag werken in de appartementbouw . 

 

Juul      :     In’t zwart? 

 

Pedro    :     Natuurlijk, heb ik in de Belgica geleerd! 

 

Angele   :   Zeg amigos mogen wij ook nog iets zeggen? 

 

Juul     :      Amigos, dat is schoon gezegd. 

 

Angele  :     Ja dat is goed mogelijk, maar waarom lag uwe amigo onder Charlotte haar bed. 

  

Juul     :    Vraag hem het zelf éh Angele.  

 

Pedro    :   Qué!?  

 

Bomma  :  Als die mannen het niet meer weten zeggen ze “Qué!”. 

 

Alfonso : Qué!  

 

Angele   :   (met veel gebaren in haar beste Spaans) Por qué debajo … de la bedta.  

 

Pedro     :   Waarom ik onder de bed lag? …Euh…omdat de bed was kapot en ik moest 

maken..(neemt zijn hamer)  Manuela de kusvrouw heeft mij gevraagd.  

 

Juul      :    Voilá , probleem opgelost. 

 

Pedro    :    Ik moet geven toe ik ben wel ene beetje in de slaap geval. 

 

Alfonso   :  Dat zal wel.. En waar hebt gij die fles gehaald. 
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Pedro     :    Die fles?  Euh …gekrijgt van de Manuela.  

 

Alfonso   :   Dat is mijn fles.  

 

Pedro  :      Serieus, gij krijgt ze terug. (geeft fles aan Alfonso)  

 

Alfonso :    Ja leeg!  (zet fles in de kast en ziet er de Aldi zak liggen… roept) Manuela!  

 

Manuela :   (uit de keuken) Ja hier ben ik.  

 

Alfonso    :  Hebt gij de Pedro een fles van mij gegeven? 

 

Manuela   :   Ik ken die mens niet.  

 

Pedro      :     Manuela!!  

 

Alfonso    :   (toont Aldi zak) En hoe dikwijls heb ik u al gezegd dat ge geen rommel in de 

elektriciteitkast mag steken. (geeft haar de zak) Weg ermee.  

 

Manuela    :  Si, si Alfonso. Ik ben weg ga vlug de toiletten kuisen.Vlug!!(vlug weg 

trappenhal) 

 

Pedro     :      Ik niet begrijpen.. Manuela….Manuela!!! Ik begrijp niet. 

 

Juul      :       Niks van aantrekken Pedro er zijn meer vrouwen op de wereld dan mannen..Dus! 

 

Pedro   :     Is waar ja…Hey amigo Julio  wij hebben vroeger toch vele plezier gemaakt in 

Belgica éh. 

 

Angele :    Vertel eens.  

 

Pedro    :    Hij zei tegen zijn madame dat de vrijdag werfvergadering was, maar was niet 

waar.Wij gingen pinten drinken bij de Suzy.Ha , ha .. 

 

Angele   :   Bij Suzy? Juul!  

 

 Juul     :       Suzy …  ik ken geen Suzy.  

 

Pedro   :     Jawel , gij kent zeker. Jawel!! (gebaard van grote borsten) Suzy met de grote 

balkon. (geniepig) Hoe is het nu met haar?  

 

Juul      :     (wil zich nog redden) Aaaah die Suzy, ja , ja..Hoe het met haar balkon is?Goed, 

goed…(met veel gebaren)  we hebben er een paar stutten onder gezet en dat is 

weer stevig.  

 

Pedro    :     Als gij ze ziet, doe goedendag van de Pedro.  

 

Juul       :     (terzijde ) Ja maar ik zie die niet meer, kieken!  

 



 46 

Angele   :   Juul!!!  

 

Juul        :   Ja schatteke.  

 

Pedro     :   Oei...Is dat uwe madame?  

 

Juul     :     ( ziet de bui al hangen) Dat is mijn Angeleke het beste en liefste vrouwtje van de 

hele wereld. 

 

Pedro    :    Olala.  

 

Bomma   :  Oei, oei oei.. 

 

Angele   :   Tegenwoordig is het elke donderdagavond werfvergadering bij welke del gaat ge 

nu pinten drinken? En welke amigo gaat er nu mee? 

 

Pedro    :    Ikke niet señora, ikke niet.  

 

Angele   :    Juul Van Neste nu gaat gij me hier de waarheid vertellen. 

 

Juul     :      Ja maar ik kan dat allemaal uitleggen schatteke. 

 

Angele :     En noem me niet schatteke!! Ik wil de waarheid..NU! !! 

                 ( Er wordt gebeld) 

 

Bomma    :  Gered door de gong noemen ze dat!!  

 

                 ( Alfonso doet open., Joep en Siska komen binnen, ze zijn gekleed in witte overal  

en tuinsproeiers bij..ze komen ongedierte verdelgen ) 

 

Siska   :    Wij zijn van de firma “Musquitos partitos“ 

 

Joep    :    Een Nederlandse firma gespecialiseerd in het verdelgen van Spaans ongedierte. 

 

Bomma :   Echt iets voor Hollanders. 

 

Joep    :     En hier zit hartstikke veel ongedierte.  

 

Siska    :   Ja , muggen, sprinkhanen en vooral  kakkerlakken . 

 

Juul   :     Voilá…Kakkerlakken zitten daar zei de Tuur , kakkerlakken. 

 

Joep   :     En spinnen.   

 

Angele :   Spinnen? Oei, oei..; 

 

Joep     :   Kom, kom .niet zeveren,iedereen moet dit appartement voor minstens 4 uur  

                 verlaten. 
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Alfonso :  Ik begrijp niet , maar oké.. wij gaan dan nu te voet naar onder en ik maak voor u 

ene heerlijk Spaanse eten. 

 

Pedro :     Ah lekker. 

 

Alfonso : Gij moet terug naar uw zwarte werk.  

 

Angele  :   (tegen Pedro) En als ge gedaan hebt met werken gaat ge samen met uwe amigo 

maar ergens een balkon opstutten.  

 

Juul    :      Ja maar Angeleke ik kan het uitleggen. 

 

Angele:     Ik ga vandaag niet met u aan de zelfde tafel zitten, verstaan!  

 

Alfonso   :  Jammer señor. 

 

Angele   :   Niet aan dezelfde tafel en niet in het zelfde bed, verstaan!!  

 

Juul       :    Op vakantie leert ge mekaar pas echt kennen,voor ge het weet hebt ge ambras zei 

de Tuur.  

 

Angele  :    Ja en hij had gelijk, ik heb u weer een beetje beter leren kennen … Suzy!  

 

Joep   :     Kom, kom niet zeveren…(tegen Siska)  Begint gij in de keuken .. ik zal de 

badkamer doen. (dreigend met tuinsproeier naar Alfonso) En wegwezen van dit gif 

wordt zelfs een Spanjaard impotent. 

 

Bomma:  (staat onmiddellijk recht) Kom Fons! (Alfonso en bomma vlug af trappenhal) 

 

Joep    :   (gaat met spuit de badkamer in) Waar zitten hier de beestjes.  

 

Charlotte :  (off.. luide gil) Mama!  

 

Joep   :      Holala..Whaaw.. 

 

Charlotte :  (gillend op.. badhanddoek rond zich)Mama!!  Weer ne vent! (loopt af keuken)  

  

 

                                                                   Doek 
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4
de

 bedrijf 
 

                     ( 8 uur in de morgen…Juul ligt op de sofa te slapen…heeft nu T shirt en lange 

broek aan.  Manuela komt stil binnen met zak geld) 

 

Manuela  :    Overal loopt er politie rond, ik durf dat geld niet meer houden en steek het terug 

waar ik het gevonden heb, het is waarschijnlijk van die bankoverval gisteren. (af  

en terug op uit badkamer… ziet nu Juul) Oei, oei, hij zal er ook wel voor iets 

tussen zitten, trouwens die bomma ziet me er ook een raar uit..(Juul heeft 

duidelijk last van de muggen) Oei oei, wegwezen. (af trappenhal)  

 

Juul    :       (komt recht en slaat in het rond) Wat die gasten hier gisterenavond kapot gespoten 

hebben dat weet ik niet, in ieder geval geen muggen.(staat recht) Ik ben 

geradbraakt. (af badkamer)  

 

                   (Joep en Siska gekleed in witte overal komen binnen)  

 

Siska    :       Heb je het nu gezien, de kuisvrouw is met het geld hier binnengegaan en er 

zonder terug buitengekomen. 

 

Joep     :       Ja, die meid was er met ons geld vandoor.  

 

Siska  :       Maar waarom zou ze het nu terug gebracht hebben? 

 

Joep    :     Ze heeft waarschijnlijk wroeging gekregen. Gadverdamme! 

 

Siska   :       Stil, ze slapen hier nog. (willen de badkamer binnen gaan maar horen Juul)  

 

Juul     :       (off) Miljaardedju éh!  

 

Siska   :      Daar zit iemand binnen. Kom wegwezen. Vlug! (Siska en Joep af trappenhal)   

 

Juul     :       (terug op met beautycase) Wat een mens nodig heeft hebben ze niet bij. (zoekt in 

de beautycase ) schmink,  lippenstift,  valse wimpers, valse nagels, valse tanden 

..waarschijnlijk een reserve stel van ons bomma …Zonnecream …Aftersun , 

aftersun ,nog aftersun maar geen muggenmelk.  

 

                     ( Angele komt uit de slaapkamer)  

 

Juul     :       Goedemorgen schatteke. Hebt gij toevallig iets bij om de muggen uit mijn buurt 

te houden? 

 

Angele  :     (negeert hem en gaat naar de badkamer) 

 

Juul     :       Die is precies nog altijd kwaad.  

 

Angele  :     (komt uit de badkamer neemt de beautycase die bij Juul staat, gooit er alles terug 

in en gaat naar de slaapkamer)  
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Juul      :      Ze kan zwijgen tot ze zweet en als ze zweet zwijgt ze nog …en ik kan daar niet 

tegen éh. 

                    (Angele gaat van de slaapkamer naar de badkamer..Juul probeert het nog eens) 

En had de Fonsi goed gekookt gisterenavond.. Pikant zeker!( Angele negeert 

hem)  Ik heb gisteren niets meer gegeten, ik voel me niet goed. Mijn lichaam 

doet overal pijn. 

 

Angele    :    Och arme toch. (af badkamer)  

 

Juul      :      Voila nu ben ik gerust, ze kan dus nog spreken…de volgende stap Juul! (neemt 

zijn tuba en begint er op te blazen.. Angele komt uit badkamer, neemt iets in de 

keuken en komt terug en gaat af badkamer.) Allee , dat ze nu nog niet van haar 

oren begint te maken dat is wel héééél straf.  

                     ( de bel gaat) Wie zou dat nu zijn. (Spaanse buurvrouw komt op en begint in het 

Spaans tegen Juul te schelden over zijn lawaai met zijn tuba…Juul verstaat er 

niets van.. Vrouw terug af) (Kan ook weggelaten worden of op band worden 

opgenomen) Ik versta dat mens niet… waarschijnlijk een Spaanse jehova. En 

toch zal ik ze aan de praat krijgen. (loopt naar de badkamerdeur)  

                     Angele als gij niet tegen mij klapt dan bel ik naar den Tuur, ik moet mijn miserie 

toch aan iemand kwijt.(neemt gsm) Ik zal hem eens vertellen in wat voor een 

triestig ouderwets appartement wij hier zitten , dat de lift kapot is en…  

 

Angele    :    (komt uit de badkamer… roept) Wat gaat gij doen? 

 

Juul      :      Den Tuur bellen en zeggen dat hij gelijk had, dat ik na 3 dagen al stik kapot ben.  

 

Angele   :     (dreigend) Luister nu eens goed Van Neste!  

 

Juul      :      (terzijde) Voilá we hebben terug klank. 

 

Angele  :     Bel naar den Tuur zo veel als ge wilt, maar ik wil geen enkel negatief woord over 

onze vakantie horen. Geen enkel! 

 

Juul       :     Ja maar Angeleke het is hier toch… 

 

Angele  :     Verstaan Van Neste!!  

 

Juul       :      Natuurlijk schatteke. 

 

Angele   :      Sonja , de vrouw van Tuur is groen van jaloezie dat wij in Spanje zitten en nu 

zoude gij beginnen te klagen, geen gedacht van. 

 

Juul     :       Ja gij hebt haar wijsgemaakt dat we naar een vijfsterren hotel gingen. 

 

Angele    :     Trouwens ik vind het hier goed! Dus, ge weet het!  

 

Juul      :        Ik weet het. ( in gsm) Hallo , hey de Tuur, ik ben het .. de Juul!!!… Ja jong 

vanuit Spanje!!(zit op de sofa, Angele staat achter hem)  Dat had ge niet 

verwacht éh..Ja… Het weer hier ?  Goed, jong goed, alleen die ellendige zon 

heeft mij .. (krijgt  duw van Angele) … al deugd gedaan jong , ongelooflijk 
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deugd…Wat.. Ja  het bier is hier prima, ja, ja, ze hebben hier zelfs Blonde Leffe 

maar die is nogal duu… (krijgt duw Angele) ja, ja Leffe, ik drink er ene ieder 

uur…Ons hotel.. euh… goed jong…goed hotel…(Angele steekt 3 maal 5 vingers 

omhoog) 15 sterren éh.. (duw van Angele ) 5 sterren….ja.. alleen de lift is 

ka…(duw van Angele) ..ja, geweldige lift ,in een wip en een zucht zijt ge boven. 

(Angele fluistert iets in Juul zijn oor) Ons Angele, zegt dat ik ook al ben gaan 

vissen op de zee. (duw van Angele) Ja ik vang altijd , ja, ha ha . Wablief ? Ja ik 

zal ze eens roepen.. (roept) Angeleke, schatteke komt gij eens even  Sonja wil u 

eens horen. (geeft gsm aan Angele)  

 

Angele    :    Ik kom eraan Juleke. (gsm) Hallo Sonja ,(wandelt met gsm door de kamer) ik 

was juist van een lekkere tasje Spaans koffie aan’t  drinken. Ja de roomservice 

heeft die juist gebracht. 

 

Juul      :        Is’t waar.(Naar de keuken) Dan ga ik me ook een zjat (tas) halen. 

 

Angele    :    Ja alles schitterend ,ja geweldig. 

 

Juul       :       (terug op) Waar staat die koffie?  

 

Angele    :    (doet teken dat Juul moet zwijgen)  Dat viel goed mee, voor we het goed besefte 

waren we hier …Ja…we hadden een heel moderne bus met toilet en een bar, 

Juul heeft een paar cognacjes gedronken en daarna heel de nacht geslapen en 

gesnurkt,  ge kent hem éh.  

 

Juul     :         Volgens mij heeft zij op een andere bus gezeten .Cognac!! 

                      (terzijde) Heel de nacht met hoogwater gezeten ja.  

 

Bomma    :   (komt van trappenhal) Zeg ze zouden toch eens iets aan die lift moeten doen, 5 

verdiepen  naar onder , 5 verdiepen  terug omhoog om te gaan pissen, amai. 

 

Angele    :    (doet teken dat bomma moet zwijgen) Ja  modern toilet en minibar op elke 

kamer.  

 

Bomma   :    (tegen Juul) Heeft ze een zonnesteek?  

  

Juul        :     Ze heeft Sonja aan de lijn. 

 

Bomma   :    Ach ja. 

 

Angele     :   Alles splinternieuw Sonja ja,  badkamer met jacuzzi. 

 

Bomma    :   (geamuseerd) Een beetje luxe mag wel voor dat geld éh Juul.  

 

Juul        :      Ik zeg niks, ik moet aan mijne bloeddruk denken. 

 

Angele    :     (gsm) Ja zullen, met die zon hier is een mens op een paar dagen bruin. Juul , ja 

die begint ook al een schoon kleurtje te krijgen.  

 

Bomma   :     Zwijgen Juul. 
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Juul      :       (heftig tegen bomma) Een schoon kleurtje , ik voel me juist een kreeft die op de 

barbecue gelegen heeft en deze nacht hebben die ellendige muggen ook nog een 

aanval op mij uitgevoerd . 

 

Bomma :     “Musquitos partitos” heeft dus niks geholpen. 

 

Juul     :        De boel overhoop gezet dat is alles wat die gasten hier gedaan hebben. 

 

Angele   :     (in gsm)En een prachtig uitzicht over de zee Sonja. In de verte zie ik tientallen 

zeilbootjes en windsurfers. Schoon Sonja , schoon!!  

 

Bomma  :     Schoon éh Juul.  

 

Juul       :       (kijkt buiten) Geweldig. Ik word er stil van.  

 

Angele     :   Allee Sonja , ik ga u nu laten, want ik ga seffens uitgebreid ontbijten en daarna 

ga ik me eens lekker laten masseren door een knappe Spanjaard … 

 

Juul      :      Wat gaat ze doen? 

 

 Angele    :   Nee goedkoop is dat niet maar ge kent me éh ,ik kijk niet op een euro. 

 

Juul      :       Nu overdrijft ze toch een beetje. 

 

Bomma :      Pas op ik denk dat ze het meent..  

 

Angele   :     En daarna? Zonnen … ja Juul heeft mij gisteren ingesmeerd maar hij doet dat 

niet graag… 

 

Juul    :        Dat heb ik niet gezegd. 

 

Angele :       Maar er zijn wel meer mannen die dat willen doen. 

 

Juul     :        Ja maar.  

 

Angele   :     (doet teken dat Juul moet zwijgen) Ja , en om half twaalf ga ik aperitieven bij een 

rijke Spaanse vriend en daarna heerlijk dineren.  

 

Bomma  :     Ik ga niet mee, Fonsi en ik gaan er met ons tweeën opuit. 

 

Angele    :    Wat zei gij Juul? 

 

Juul     :        Ik? Niks! 

 

Angele :       Ja…Sonja , Juul vraagt of Tuur ons dompelpomp in de kelder wil opzetten, ja het 

zal wel nodig zijn met al die regen in België.  

 

Juul       :     (tegen bomma) Hebt gij mij iets horen vragen? 
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Angele    :    Regen? Hier? …Blauwe hemel en 30 graden wicht !  Goed Sonja , tot binnen een 

paar weken ..de groetjes. En.. euh.. als ge met uw tentje naar ’t “Heidestrand” 

(camping)  gaat , doe dan uw botten aan en hou het droog en kom niet terug met 

een zware bronchitis zoals vorig jaar. Dag Sonja. Adios!! (tegen bomma) Dat 

was Sonja. 

 

Juul        :     Allee dan zullen we maar vertrekken zeker.  

 

Angele    :     En waar naartoe? 

 

Juul       :       Ontbijten en daarna aperitieven. 

 

Angele   :      IK ga aperitieven ,IK , gij blijft achter mij uit. 

 

Juul       :      Gij aperitieven, en bij wie? 

 

Angele    :     Bij een vriend van Alfonso, hij was gisteren ook op dat etentje .(af badkamer)  

 

Juul       :       Is dat waar bomma? 

 

Bomma  :     (probeert Juul jaloers te maken) Si, si..Pablo heet hij.. schone mens ,52 jaar, 

gescheiden en heeft een souvenirwinkel op de zeedijk.  

 

Juul      :       (ongerust) Ja maar wacht eens .  

 

Bomma :    Schatrijk en in zijne vrijentijd geeft hij ontspanningsmassages . 

 

Juul      :     En hij heet Pablo? 

 

Bomma :    Ja! Juul ge weet dat Spaanse mannen allemaal goed zijn in het versieren van de 

vrouwtjes . Maar de Pablo dat is de max, die geeft daar les in denk ik. 

 

Juul      :     Is ‘t waar?  

 

Bomma  :  Dat begon gisteren al bij den aperitief, señora Angelica van dit en señora Angelica 

van dat..kent ge dat, handjes vasthouden, schouderklopjes geven , aan haar oor 

friemelen… 

 

Juul     :      Aan haar oor friemelen?  

 

Bomma :    Ja.. Halfweg de avond zei hij niet meer Angelica, maar (op zijn Engels) Angel!  

 

Juul      :     Angel… tegen ons Angele! 

 

Bomma   :   Ja, en dat werd altijd maar intiemer, op het laatst heb ik de andere kant 

opgekeken. Zo gênant. 

 

Juul      :    Allee…Ons Angele, met ene die postkaarten, schelpjes en postuurtjes verkoopt? 

 

Bomma :    Schatrijk Juul. 
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Juul       :    Maar ik verdien toch ook goed mijne kost in de bouw. 

 

Bomma :    Wat gij met die Suzy hebt uitgespookt heeft haar ferm geraakt Juul. 

 

Juul     :      Maar ik heb daar niets mee uitgespookt. Pedro ja , die .. die,  ja dat is een Spaanse 

vrijgezel. 

 

Bomma  :  Ge zult uw best moeten doen om ze terug te winnen. Ik ken mijn dochter. 

 

Juul      :     Zeg me wat ik moet doen. 

 

Bomma  :   Dure parfum, zijde sjaaltjes en juwelen, dat kan helpen, in Pablo zijne winkel kunt 

ge dat allemaal kopen.  

 

Juul      :      (maakt zich kwaad)Ah bij Pablo kunt ge dat kopen. Weet ge wat daar van is, ik 

zal die Spanjol seffens eens ferm aan zijne nippel gaan draaien! (af keuken)  

 

Bomma :    Denk aan uwe bloeddruk Juul.   

 

Angele   :    (op uit de badkamer) En is’t gelukt. 

 

Bomma :     Zijt maar zeker, hij ziet groen van  jaloezie ,  als ge het spel nu goed speelt gaat 

ge alles van hem gedaan krijgen.  

 

Angele   :    Is ons Charlotte nog niet wakker? 

 

Bomma  :    Charlotte, die is deze nacht toch bij u komen liggen.  

 

Angele     :  Bij mij?  

 

Bomma :     Rond één uur deze nacht zei ze, gij snurkt,  ik ga bij ons ma liggen.  

 

Angele   :  Maar ze is niet op mijn kamer geweest.  

 

Juul      :    (komt uit de keuken) Angeleke schatteke,  luister die Suzy  dat…. 

                   

Angele  :   (paniekerig) Van Neste doet iets, onze dochter is weg. 

 

Juul      :     Hoe!  

 

Angele    :   Ons dochter is vermist!!  

 

 Juul        :    Hoe vermist?  

 

Angele   :    (loopt de slaapkamer van Charlotte binnen)  Vermist , weg , ontvoerd… 

 

(Charlotte en  Juan komen ondertussen boven aan het balkon met de bouwkraan, ze staan met 

de rug naar de kamer en omhelzen elkaar)    
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Juul      :     (ziet Charlotte) Kijk daar!  

 

Charlotte :   (ziet de andere niet, fluistert iets tegen Juan)  

 

Juan     :     (roept naar beneden) Alexandro laat eens terug zakken tot op de vierde, de 

señorita moet pissen.  

 

Juul       :   Daar is ze toch. (de bak verdwijnt terug)  

 

Angele    :  (op uit slaapkamer) Waar? 

 

Juul       :     Daar in de bak van de bouwkraan maar ze zijn al terug weg.  

 

Angele  :     Ja maar! (loopt tot op het balkon  roept Charlotte achterna) Charlotje, waar zijt ge 

geweest, wat gaat ge nu doen?  

 

Bomma   :   Vraag ook eens wat ze deze nacht gedaan heeft.  

 

Juul      :      Dat is begot straf gisteren had dat kind nog hoogtevrees en nu staat ze 25 meter 

boven de grond te vrijen.  

 

Bomma    :  Ja, ze heeft precies geen schrik meer om van de grond te gaan.  

 

Angele   :    Ma asjeblief! Juul ga uw dochter halen!!  

 

Juul      :      Natuurlijk schatteke, voor ons Charlotteke en voor mijn Angeleke doe ik 

alles.(Zingt Angel van Cliff Richard…af trappenhal)  

 

Bomma :      Dat had ik nu nooit gedacht,ons Charlotte en Don Juan, da’s straf. 

 

Angele    :    Ik vind die Juan een toffe gast, maar ons Charlotteke is nog zo jong. 

 

Bomma    :   Ja 23 jaar, toen ik zo oud was had ik al 16 vrijers versleten en u al op de wereld 

gezet.  

 

Angele   :     Gij zijt er altijd vroeg bij geweest.  

 

Bomma   :     Da’s waar ja. 

 

Angele   :     Ik heb u gisteren wel zien flikvlooien  met den Alfonso. Ook verliefd? 

 

Bomma   :    IK! Verliefd! Op onze ouderdom zeggen ze daar iets anders tegen.  

 

Angele    :     Ja dat zal wel . 

 

Bomma   :     Fonso en ik voelen ons fysiek aangetrokken tot elkaar, meer niet. 

 

Angele   :      Doe geen gekke dingen éh ma.  

 

Bomma   :     Het kan gene kwaad…Zeg die Pablo was eigenlijk ook een ferme vent. 
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Angele    :     Het was er ene met lef dat moet ik zeggen , wat die gisterenavond allemaal in  

                      mijn oor gefluisterd heeft , amai ! 

 

Bomma :      Vertel eens!  

 

Angele     :    Die heeft me complimentjes gegeven, en voorstellen gedaan, amai!   

 

Bomma    :    Juul moet toch nog niet ongerust zijn? 

 

Angele      :    Nog niet… Maar het kan nooit kwaad dat een vent zich even bedreigt voelt en 

denkt dat er concurrentie is.  

                      (gsm van Angele gaat) Hallo, ja Juul, hoe gij kunt ons Charlot nergens vinden. 

                      Waarschijnlijk de stad in? Ga ze zoeken Juul!!! Ja…wacht wij komen ook naar  

                      onder. Kom moeder. 

 

Bomma  :     Ik ben juist naar ’t toilet geweest en nu ga ik me een beetje opknappen.  

 

Angele   :     Ik hoop maar dat Juan….(Angele af trappenhal.)  

 

Bomma :       Condooms bij heeft, ha ha ..    Wel tot nu toe is het een vakantie naar mijn hart, 

spanning, avontuur, liefde en overspel, dat belooft. (af badkamer) 

 

Siska       :    (Siska en Joep  komen binnen uit trappenhal in witte overal) Kom ik denk dat  

                     iedereen weg is.  

 

Joep     :       Het zou tijd worden.  

 

Siska    :     We zullen eens in de keuken kijken. (Siska en Joep af keuken)   

 

Bomma :     (op uit de badkamer) Mijne lippenstift en oogschaduw vergeten. (af in haar 

slaapkamer)  

 

Joep     :      (op uit de keuken en gaat af berghok)  

 

Bomma  :    (bomma komt uit haar slaapkamer , heeft kledij bij , zet TV op) Eens kijken hoe 

warm het vandaag wordt, dan weet ik hoe weinig ik moet aandoen. (We horen in 

het Spaans bericht over bankoverval) Ja maar kijk daar ,dat ben ik, ze hebben mij 

gefilmd toen ik geld aan het afhalen was, kijk ik ga buiten en er komt een koppel 

binnen, oei, oei gangsters ,maar dat zijn die gasten van  “ Musquitos Partitos”  

 

Joep      :     (off berghok) Wat zei je Sis?  

 

Siska     :     (off keuken) Ik? Niks.  

 

Bomma  :    (zet vlug de TV uit) Miljaar die zitten hier in huis. (bomma verbergt zich vlug 

achter de sofa of gordijn) 

 

Joep    :       (komt uit het berghok) Ik dacht dat ik iets hoorde. 

 



 56 

Siska   :       (komt uit de keuken) Jij droomt.  

 

Joep   :     Waar zouden ze verdomme die blauwe Aldi zak verstopt hebben.  

 

Siska   :    Laat ons eens in de slaapkamer van die hartstikke gekke bomma kijken. (beiden af 

slaapkamer bomma)  

 

Bomma  :  (komt terug te voorschijn en sluit de deur van haar slaapkamer) Voilá da’s 

hartstikke geregeld. Dju…die Aldi zak ,daar is de kuisvrouw mee weg. (neemt 

haar gsm ) De Juul eens bellen… Hallo Juul , ik heb 2 gangsters gevangen..ja 

…ge moet daar niet mee lachen. Ja.. nee.. ja .. serieus.. kom dan allemaal maar 

vlug naar hier. (telefoon gesprek gedaan) Ze hebben Charlotte en hare Don Juan 

gevonden. Ze waren op het strand schelpjes aan het rapen. Ne mens doet raar al 

hij verliefd is.(de bel gaat) Zouden ze dat al zijn, dat kan niet. (doet de deur 

open) 

 

Alfonso   :    ( staat keurig en zomers gekleed met een bosje bloemen voor de deur) Julia!  

 

Bomma   :    Alfonso.. gij al?  

 

Alfonso   :    Ik kon niet langer wachten. Hier ene bloementje.(omhelst en kust bomma) 

 

Bomma   :    Gij zijt toch ne lieve. (neemt de bloemen) Wat gaan we vandaag doen? 

 

Alfonso   :    Ik dacht over de strand wandelen , de meeuwen eten geven en euh… schelpjes 

rapen. 

 

Bomma   :    Voilà, dat dacht ik ook. (geklop op slaapkamerdeur) 

 

Alfonso   :    Wat is datte?  

 

Bomma   :    Niks bijzonders. Ik heb juist 2 gangsters gevangen en opgesloten. 

 

Alfonso   :     Qué?  

 

Bomma    :     Banditos achter slotos en grendelos… dat koppel van “Musquitos Partitos” 

heeft gisteren een bank overvallen, ik heb hen herkend op de televisios.  

 

Alfonso  :      (paniekerig) Dan moeten wij “Guardia Civil” bellen. Rápido!   

 

Bomma    :    Jaagt u niet op,de Juul is in aantocht en die moet dat maar oplossen.  

 

Alfonso   :     Ja maar!  

 

Bomma   :     We gaan onze dag niet laten verknallen voor een paar Hollandse baditos. Wij 

gaan schelpjes rapen, maar eerst ga ik iets fris aantrekken. (bomma af badkamer.. 

geklop op slaapkamerdeur)  

 

Alfonso   :     Ikke kan niet zo goed meer volgen.  
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Bomma    :    (off badkamer) Fonsi komt gij me eens helpen, ik krijg dat haakje weer niet los. 

 

Alfonso    :    Natuurlijk! (af badkamer)  

 

Juul     :       (off) 160..161…162 Amai we zijn er. (Juul op) Wat scheelt hier allemaal?  

 

Angele  :    ( Angele , en Charlotte komen hijgend binnen) Moeder waar is ons moeder?   

                  (geklop op de slaapkamerdeur)  

 

Charlotte :  Oei, oei..Ze hebben de bomma opgesloten in de slaapkamer.( gaat naar de 

slaapkamer en doet de deur open… Joep en Siska komen met revolver naar 

buiten en bedreigen iedereen)  

 

Joep    :      Handen omhoog en geen geintjes, of ik knal.  

 

Juul      :     Tuur zei het nog, daar loopt raar gespuis rond.  

 

Siska     :     (brult) Klep dicht!!!  

 

Charlotte :   Waar is ons bomma? Bomma waar zijt ge?  

 

Bomma   :   (komt uit de badkamer , heeft zomerskleedje aan ) Hier ben ik…oei (bekijkt Joep) 

Gaat ge de muggen nu al met de revolver doodschieten?  

 

Joep      :     Handen omhoog oudje.  

 

Bomma  :    Pas op wat dat ge zegt, snotter.  

 

Siska      :    Omhoog!! Waar is het geld? 

 

Angele  :     Geld, hoe bedoelt ge?  

                    (bel gaat)  

 

Joep    :       Gadverdamme!  

 

Siska    :      (paniekerig) Kom iedereen wegwezen… De slaapkamer in.  

 

Joep     :       Vooruit …En stil, of ik knal er ne kop af. 

 

Charlotte :    Oei, oei..  

 

Joep       :     (Joep met iedereen , behalve Siska af in de slaapkamer van bomma) En geen  

                    geintjes. 

 

Siska     :      (doet open.. Juan komt binnen) Juan!  

 

Juan     :       Hola.. de mooie Siska. Waar is de ander volk. 

 

Siska    :       Iedereen is weg , want ik ben bezig met verdelgen van insecten. 
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Juan      :       Wat zijn verdelgen, ik niks verstaan. 

 

Siska     :       Musquitos , kakkerlakkos, kapotos. (neemt spuitbus uit haar zak en spuit)  

 

Juan     :      Ikke weg, van deze vergif ik wordt misschien impotentos. Oei, oei!! 

 

Siska    :      Adios.  

 

Juan      :      Doei!! (vlug af, komt in de trappenhal Manuela tegen)  (off)  Manuela pas op  

                    voor verdelg van de musquitos. 

 

Manuela :   (Manuela op) Zijn ze nog niet kapot?  

 

Siska     :     Zitten jij!! ( Dreigt met revolver)  

 

Manuela :    Ik kwam eigenlijk... 

 

Siska     :     Zitten!! (Manuela gaat zitten) Waar is het geld? 

 

Manuela  :   Euh geld… euh hoe bedoelt ge ? 

 

Siska     :     Geen geintjes trut.. jij bent deze morgen met onze Aldi zak hier binnengegaan. 

 

Manuela :   Ik , euh ..ja ik heb hem terug onder de douchebak gestoken.  

 

Siska     :     Dat wou ik horen.  

 

Alfonso   :   (komt uit de badkamer) Ik ga toch bellen Guardia Civil…Oei , andere  

                     volk.  

 

Siska    :      (dreigt met revolver) Jij gaat niks bellen ,terug naar binnen jij. En neem die zak 

van de Aldi onder de douchebak . 

 

Alfonso  :     Qué?  

 

Siska    :      (tegen Manuela) Vooruit neem jij hem. ( Manuela af badkamer..tegen Alfonso) 

Jij zitten.. hier!  

 

Pedro    :     (verschijnt aan het balkon met bouwlift…Siska ziet hem niet…Manuela met geld 

uit badkamer)  

 

Siska    :      (tegen Manuela) Kom geeft hier.  

 

Manuela  :   (Heeft Pedro gezien en doet teken dat hij stil moet zijn)   

 

Siska      :     (Manuela geeft zak geld)  En nu daar zitten! (Manuela gaat zitten…de  

                      bel gaat)  

 

Alfonso   :    (staat recht) Zal ikke wel open doen. 

 



 59 

Siska      :     Zitten!!!  (roept richting slaapkamer) Joep ik heb de buit. Kom vlug.  

                    (ondertussen is Pedro binnengekomen en verbergt zich achter gordijn)  

 

Joep    :        (komt buiten met Juul als gijzelaar.) Sluit de deur Sis.  

 

Siska    :       (sluit de deur) Voilá veilig opgeborgen.  

 

 Joep      :     (tegen Juul) Vooruit lummel en handen omhoog.  

 

                   (de bel gaat .. Manuela en Alfonso staan recht)  

 

Siska   :      Zitten!  

 

Joep     :     Staat er iemand voor de deur? 

 

Juul      :     Waarschijnlijk anders zou de bel niet gaan .. lummel.  

 

Joep     :     Wat nu ? 

 

Juul      :     ( heeft Pedro gezien) Ge kunt misschien met de bouwkraan naar onder.  

 

Siska    :     Goed idee.  

 

Joep     :     Ik heb hoogtevrees. 

 

Siska   :      Gadverdamme Joep! 

 

(Juul onder bedreiging, gevolgd door Joep en Siska naar balkon, ze kruipen op de kraanbak) 

 

(Men klopt op de slaapkamerdeur, er wordt gebeld.) 

 

Alfonso :   (staat recht) Ik zal die mens binnenlaten.  

 

Siska    :     Kop dicht. En zitten!! 

 

Joep    :     Ah amai da, da , da … 

 

Juul     :      Da’s diep éh manneke.  

 

Suska   :     (roept naar onder) Laat die bak zakken. (er gebeurd niets)  

 

Pedro   :     (komt achter gordijn uit en klopt Joep met de hamer op het hoofd, Joep stuikt in  

                   elkaar.. zijn revolver valt naar onder) Nooit in de bouw werken zonder helm op.  

 

Juul    :      ( worstelt met Siska en neemt haar revolver…  de zak met geld wordt leeg 

geschud) Oei, oei   .. duizenden euro’s dwarrelen over Benidorm .Schoon.  

 

 Manuela :  (springt recht) Dat wil ik zien. (gaat af maar Oliver de inspecteur van Interpol     

                   duwt haar terug  binnen, hij heeft drie foto’s bij.) 
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Oliver    :   Waarom zo een haast madame? 

 

Manuela :   Duizenden euro’s meneer.   

 

Oliver   :   Ah ha , zo , zo. Zitten madame!  (Maneula gaat zitten)  

 

Siska    :    (roept naar onder). Zakken!! 

 

Juul      :     (is terug naar binnen gekomen en bedreigt Siska met revolver)  

 

Pedro     :   (roept naar onder)Laat ze maar hangen Alexandro! 

 

Siska  :     (brult) Zakken!! Joep sta op en help me. 

 

Joep   :     Mijne revolver is naar beneden gevallen. 

 

Siska   :    Idioot!! 

 

Olivier   :  (heeft ondertussen zijn revolver getrokken) Wat is hier allemaal aan de hand?  

 

Siska    :   Help me hier uit meneer. Die bandieten willen mij vermoorden.  

 

Oliver :    A ha …zo, zo  , daar zie , (ziet Joep liggen) hier ligt er nog ene (Kijkt op zijn 

foto’s) ik heb ze gevonden, zo , zo. Oliver De Snuffelaar, inspecteur van Interpol. 

Ben een bende bankovervallers op het spoor en ik heb ze gevonden zie ik... zo , zo. 

 

Juul    :     Goed gesnuffeld meneer Snuffelmans. (Joep zijn hoofd is nu ook zichtbaar)  

 

Oliver :    Dat zijn er dan al twee van de drie. 

 

Siska   :     (kijkt naar onder) Zie eens hoe de mensen vechten voor dat stomme geld. 

 

Manuela  :  (Staat recht) Moet ik nog blijven meneer Snuffel.  

 

Oliver   :   Zitten madame! (Er wordt op de deur van de slaapkamer geklopt) Wat was dat?  

 

Alfonso :   Daar zit nog volk. 

 

Oliver   :  A ha zo, zo… ( gaat naar de slaapkamerdeur)  

 

Juul   :     Dat is precies ene die weggelopen is uit een album van Kuifje. 

 

Alfonso :  Qué?  

 

Juul    :     Niks. 

 

Oliver   :  (doet de deur open)  

 

Angele  :   (Komt binnen gevolgd door Charlotte en bomma) Zeg dat zou tijd worden.  
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Charlotte : (tegen Alfonso) Waar is Juan?  

 

Alfonso  :  Niet gezien.  

 

Charlotte :  (wil naar onder) Ik ga hem zoeken. 

 

Oliver   :   Zitten juffrouw!! Allemaal zitten. (iedereen gaat zitten)      (laat een foto aan 

bomma zien) Zijde gij dat madame?  

 

Bomma  :    (fier) Ja, straks was ik op TV en nu hebben ze begot ook al foto’s van mij. Ik ben 

hier precies al een BS… bekende Spanjaard.. Goed éh! 

 

Olivier   :    Handen omhoog!  

 

Bomma   :   Wie ik? (protesteert) Zeg wacht eens… 

 

Alfonso   :    (staat recht) Ja …  

 

Oliver     :    Zitten meneer!  

 

Pedro     :      Wat heeft de bomma mis gepeuterd .  

 

Juul       :        Ja wat doet dat mens allemaal achter onze rug. Ik weet het niet. 

 

Oliver   :     ( Heeft ondertussen bomma handboeien aangedaan..fouilleert haar) Voilá ,zo zo .  

 

Bomma   :    Fonsi doe iets, die vent staat me hier te bepotelen .  

 

Alfonso   :    (staat recht) Watte moet ikke doen, schatteke?   

 

Oliver     :    (dreigt met revolver) Zitten blijven… schatteke!! (tegen bomma) En jij handen 

omhoog en benen uit elkaar. 

 

Bomma    :   Oei, oei…Wat zijt gij van plan makker?  

 

Oliver     :   .(neemt zijn gsm) Hallo, met inspecteur De Snuffellaar.. ik vraag versterking op 

de  9
de

 verdieping van  La Playa. Ja, de  lift is kapot …126 trappen. 

 

Juul     :  ( staat recht en zegt) 162!! 

 

Olivier   :   Zitten! (Juul gaat zitten)  

 

Angele   :    Wat heeft dit allemaal te betekenen?  

 

Oliver    :    Deze madame is waarschijnlijk de leider van een internationaal geseinde 

bankrovers benden . 

 

Bomma :     Wie , ik ? Ha , ha dat is een goeie!! 
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Oliver     :  De beveiligingscamera heeft jou een paar minuten voor de bankoverval gefilmd en 

je gedroeg je heel verdacht.  

 

Juul    :        Voilá , daar hebt ge het. 

 

Angele   :    Wat gaat ge met ons moeder doen.  

 

Oliver    :    Ondervragen en volpension geven in de gevangenis.  

 

Juul       :     (tegen bomma) Gij hebt toch weer geluk éh bomma , volpension , waarschijnlijk 

hebben ze daar wel stromend water.  

 

Oliver   :    (ironische)  Warm en koud meneer, frigo, microgolf , degitale TV, 

internetaansluiting, jacuzzi en airco. 

 

Pedro  :      Si, en ontbijt op bed en elke dag een half uur wandelen met de zee op de zicht. 

 

Joep     :    (roept) Laat me hier uit!!  

 

Siska     :    Rustig Joepi , seffens vallen we nog.  

 

Joep    :    Ooooh  …Ik geef toe, wij hebben die bank overvallen! 

 

Oliver   :    A ha jij bekend. (roept naar onder) Laat ze maar zakken!De Guardia civil staat 

jullie onder op te wachten.  En er onderweg niet uitstappen Ha ha ...(de bak zakt) 

Doei!!  

 

Joep    :     ( we horen Joep nog roepen) Nee, nee nééééééééé….ik heb schrik…..Oooooh !! 

 

Charlotte :   Bomma, heb jij echt…Ooooh!! 

 

Bomma   : Maar nee kind..Fonsi zeg iets , doe iets!  

 

Alfonso :   Que?   

 

Angele :     Allee  Juul zegt gij eens iets..  

 

Juul       :     Euh ik, euh, volgende woensdag om tien uur vertrekt de bus terug naar huis, als 

ge er niet zijt zal ik aan de chauffeur vragen of  hij vijf minuten  wacht en als ge er 

dan nog niet zijt… ja dan zijn we weg. Vamos a la Belgica.  

 

Oliver   :    ( er wordt gebeld ) Kom madame ze komen ons halen. 

 

Bomma   :  Dat kan nog plezant worden, morgen sta ik op het eerste blad van de gazet. Eh  

                  meneer? 

  

Oliver  :    Vooruit!  ( met bomma af..) 

 

Angele :    Alfonso ga ze achterna.  

Alfonso :   Qué?  
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Angele :    Ze achterna, ons moeder hare goeie naam staat op het spel.  

 

Charlotte :  Kom Fonsi ik ga mee. (Alfonso en Charlotte af)  

 

 Juul     :   Uw moeder hare goeie naam, zo geweldig is die ook weer niet.  

 

Angele  :  Gij gaat zwijgen Van Neste!  

 

Pedro    :   (heeft er plezier in) Baas spreekt,  Julio moet zwijgen…ha, ha.   

 

Angele   :  En  gij ook , mislukte toreador.  

 

Pedro    :    Hey ik heb wel Julio zijne leven gered met mijne hamer.  

 

Angele   :   En dan ! Zie ze daar staan de Suzy boys.  

 

Pedro     :   (tegen Juul) Suzy schone madame, schone balkon …, ikke ben nog altijd stapel 

van de zot op de Suzy.  

 

Juul      :     Hoort ge het nu, hij is stapelzot op Suzy, hij…en ik had daar niks mee te maken.  

 

Manuela :   (is recht gestaan) Wie is Suzy?  

 

Pedro    :     Oei..Euh.. legt gij ene keer uit Van Nesteke.  

 

Manuela  :   Dat hoeft niet ik heb het al verstaan.. Stapel van de zot!! ( geeft Pedro een klap) 

Néh !. ( weg trappenhal) 

 

Pedro    :    Manuela. Manuelake wacht een beetje…ik kan uitleggen...caramba.. ( af 

trappenhal) Manuela……. 

 

Angele    :    En gij , moet gij mij ook iets uitleggen Van Neste?  

 

Juul      :     Ik? Ja  Angeleke , we zijn op vakantie en ik amuseer me hier geweldig en ik wil 

dat gij het ook goed hebt. Daarom dacht ik zo … euh.. op de zeedijk is een schone 

souvenirwinkel , Pablo heet de uitbater …Pablo! …en die verkoopt van die schone 

dure dingen… zijde sjaaltjes , juwelen, parfum.. En ik dacht… 

 

Angele   :    (onderbreekt hem) Pablo?…Op de zeedijk?  

 

Juul       :     Si si… Angel.  

 

Angele   :   (friemelt aan Juul zijn oor)   Dan zullen we maar eens gaan zien zeker. Maar 

eerste mij een beetje opknappen.(af badkamer) 

 

Juul       :    Dat is een goed teken, ze friemelt ook aan mijn oor. Volgende stap. Angel! (neemt 

zijn tuba en speelt op het balkon ,zonder valse noten een stukje uit Angel van Cliff 

Richard ) (Kan natuurlijk op band staan)  

Angele  :    (komt even kijken) ’t Is toch ne lieve éh. ( en ze gaat terug weg) 
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   ( de bel gaat)  

 

Juul       :     Wie zal het nu weer zijn?.(gaat opendoen … Juan en Charlotte komen binnen..  

                     Juan heeft tientallen bankbiljetten in zijn handen en zakken)  

 

Juan     :     Kijk eens wat ik gevonden heb señor.  (laat een wat biljetten vallen)  

 

Juul     :     (Juul raapt ze vlug op) Gij komt als geroepen makker.(roept aan de badkamer) 

Angel kom, we gaan  Pablo zijne winkel leegkopen.( terzijde)  Maar eerste ga ik 

eens aan zijn oor friemelen en aan zijne nippel draaien. (steekt geld in zijn zakken)  

 

Angele  :    (op uit badkamer) Voilá … ah de  jeugd is er ook.  

                   Onze pa en ik gaan shoppen, zin om mee te gaan Charlotteke?  

 

Charlotte :  Shoppen? Jaaa!!  Ik wil een nieuwe gsm , een rode bikini,  paarse oorbellen, 

blauwe lippenstift, groene oogschaduw en de iPod die onze pa mij bij Sint-

Nicolaas al beloofd heeft.  . En gij mama? 

 

Angele  :    Een halssnoer van echte parels, een hangertje in 24 karaat goud een nieuwe 

handtas  en de ring die uwe pa mij 25 jaar geleden al beloofd heeft.  

 

Juul      :    Ja maar… 

 

Angele   :   En als er dan nog geld over is Juul, moogt gij een zichtkaart kopen om naar Tuur 

en Sonja te sturen. 

 

Juul      :    Merci wicht merci, die gaan daar heel blij mee zijn.  

 

Juan   :       En ik zou graag willen… 

 

Juul    :     (onderbreekt hem) Meegaan om ons de weg te wijzen, natuurlijk jongen. 

 

Charlotte : En ons bomma? 

 

Juul     :     Daar gaan we vandaag gene last van hebben, gelukkig.  

                 (ondertussen is bomma en Alfonso met de kraanbak bovengekomen, Alfonso is nog 

niet zichtbaar) 

 

Bomma :   (roept maar onder) Stoppen!!   

 

Angele   :  Ma !! 

 

Bomma :   (roept naar onder) Gracias, muchas gracias Alexandro . 

 

Juul    :     Hebben ze u al los gelaten?    

 

Bomma :  Natuurlijk, die Hollanders hebben een verklaring afgelegd dat ik niets met die 

overval te maken heb. 

 

Juul     :      Dedju toch, dedju, het zit me vandaag ook niks mee!  
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Charlotte :  Ga je mee shoppen bomma? 

 

Bomma   :  Ik? Ik heb niets nodig kind. 

 

Charlotte :  Oké! Kom dan zijn we weg. 

 

Juan    :    Vamos a la playa!  

 

Charlotte : Shoppen, shoppen , shoppen !!!   

 

Angele :   Hebt ge uw Visa en Golden Master kaarten bij Juleke?  

 

Juul     :    Alles oké schatteke! (Charlotte , Juan,  Angele en Juul af trappenhal, zingen Vamos 

a la playa)  

                   

Bomma:   (tegen Alfonso) Ze zijn weg schatteke. 

 

Alfonso :   (komt voor het venster ) Olé.Olé Olé ! 

 

Bomma   :  ( kruipen uit de bak) We hebben het kot hier de ganse dag voor ons twee. Want als 

mijn dochter en kleindochter gaan shoppen vergeten ze de tijd..En Juul moet daar 

de ganse dag achterna lopen. (gaat de keuken in) 

 

Alfonso:     Ha, ha ha …Gelukkig! Ik heb muziek van Julio meegenomen. 

 

Bomma   :  (uit de keuken met twee flesjes blonde Leffe en stoppentrekker) Heeft onze Juul 

die CD van de harmonie aan u verkocht?  

 

Alfonso  :   Nee, niks muziek harmonie…Maar amor muziek van Julio Iglesias.( zingt een 

paar woordjes) Amor.. amor…amor…………..  

 

Bomma  :  Ooooh!!  (Laat flesjes Leffe zien) En ik heb voor de drank gezorgd, in de 

supermarkt kost zo een flesje Leffe geen 4 euro en half maar 1euro 20. 

 

Alfonso :   Gaat smaken…Leffe wit!  (zoekt achter CDspeler) Dedju! Ik was vergeten.. CD 

speler ook kapot.  

 

Bomma  :   Dan zult ge zelf moeten zingen Fonske. (Heeft ondertussen 2 flesjes open 

getrokken) Salut!  

 

Alfonso :    Salut amor! (zingt ) Amor, amor , amor…… 

 

Bomma:   ’t Is toch ne lieve éh. 

 

 

 

.  

 

doek 
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