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Korte inhoud: 
 

Een vrouw zit alleen in de woonkamer en krijgt bezoek van een (onzichtbaar) bevriend 

koppel. 

Haar man is naar het voetbal. 

Uit “de gesprekken” blijkt dat er veel achter de rug van haar en haar man wordt verteld 

en ze probeert dat te weerleggen. 

Ze kan het koppel niet overtuigen… 

 

Personage:  
 

Vrouw. Leeftijd tussen 25 à 65 jaar. 

 

Decor: 
 

Zitbank, midden op het podium. Daarnaast een tafeltje met daarop een vaste telefoon. 

Vooraan, tegen de rand van het podium, een klein salontafeltje, met daarop kopjes, melk, 

suiker en koekjes. Voor het tafeltje, twee lage zitbankjes. 

In de wand, een deur, die toegang geeft tot de hall en een deur naar de keuken. 

 

 

Duurtijd: 15 minuten     
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De Roddeltante 
 

 

 

(Vrouw komt uit de keuken met koffiekan.) 

 

- Zo, eens even kijken of alles in orde is. Koffie, melk, suiker en koekjes. Als ze 

iets anders willen, dan moeten ze het maar vragen. 

Nogal schoon van Roger om me hier zo alleen te laten zitten. Eerst vraagt hij 

mensen op bezoek en dan trapt hij het af! En dat is niet de eerste keer hé. Dan nog 

juist die Jos en Erna! Ik ken wel gezelliger mensen om te ontvangen. Altijd 

hebben die iets aan te merken, maar deze keer laat ik me niet doen! Gelukkig heb 

ik aan Erna nog nooit mijn geheimen verteld. Ze zou er alleen maar van 

profiteren! Zij daarentegen… wat ik daar allemaal van weet! En Jos ja, die is Jos 

hé… Die heeft helemaal niets te zeggen, maar dat is dan ook zijn eigen schuld!  

(Neemt een boek.) Ik zal nog maar wat lezen. (Kijkt op uurwerk.) Eigenlijk 

hadden ze hier al moeten zijn. 

 

 

(Ze gaat op de bank zitten en leest een boek. Dan klinkt de deurbel. Ze staat op en 

begeeft zich naar de hall.) 

 

- Oh, dat zullen ze zijn! (In de hall.) Dag Jos en Erna! Geef je jas maar even hier. 

Kom binnen en neem plaats. Ik ben blij dat jullie er zijn, ik heb de koffie al klaar 

staan.  

 

Duidt het koppel een plaats aan, aan het salontafeltje, “met de rug naar het 

publiek”.) 

 

- Dat is lang geleden! Alles goed met jullie? En met de zoon? 

 ……….  

- Ja, dat gaat vooruit hé, nu dat Sam ook al getrouwd is! Waar is de tijd! Koffie? 

Hij is pas vers gemaakt! Een koekje erbij? 

………. 

- Ja, ja, met ons ook alles goed 

………. 

- Roger? Nee, die is er niet, hij laat zich verontschuldigen en vond het vervelend, 

want hij wist wel dat jullie gingen komen Nu vond hij echter vanmorgen een 

kaartje voor het voetbal in zijn jaszak, voor België-Holland.  Dat was hij totaal 

vergeten! 

………… 

- Dat mogen jullie hem nu echt niet kwalijk nemen hoor! Nu weten jullie ook wel 

hoe gek hij is op voetbal en hij was trouwens met een vriend afgesproken. En zo’n 

kaartje kost héél veel geld. Dat kon hij toch ook zomaar niet wegwerpen. Hij is er 

dan maar naartoe gegaan. Hij was er zeker van dat jullie dat wel zouden begrijpen 

nietwaar?  
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………… 

- Dat is vriendelijk en ik moest ook heel veel groeten overmaken en hij zou het 

nog goed maken! 

………… 

- Nemen jullie suiker of melk? 

………… 

- En…nog nieuws opgevangen de laatste tijd? Hier gebeurt er n.l. niet zoveel. Dat 

is zo, als je geen kinderen hebt…en op het werk gaat ook alles goed. Gelukkig 

zou ik zo maar zeggen. Geen nieuws is goed nieuws! 

………… 

- Ha, je hebt wel nieuws! Kom, vertel maar! Je maakt me nieuwsgierig! 

………… 

- Niet graag horen? Er is met jullie toch niets gebeurd? 

………… 

- Het gaat over Roger? 

………… 

- Hoe bedoel je? Je durft het niet goed te zeggen? Zeg, is er iets dat ik moet 

weten? 

………… 

- Wat bedoel je met “nogal delicaat”? 

………… 

- Wie zeg je? Is dat niet die mevrouw, die op het appartement boven jullie woont? 

…………. 

- Wat durft die te zeggen over Roger? 

………… 

 - Gezien met een andere vrouw?  Dat kan niet! Waar en wanneer dan? 

………… 

- ’s Middags? Op de Meir in Antwerpen? En al verschillende keren? 

………….  

- Ja, maar dat kan hoor. Nu begrijp ik het! Hij gaat wel eens tijdens de lunchpauze 

naar een snackbar, rechtover de bank, waar hij werkt. Zo een hele dag binnen 

zitten in dat oude bankgebouw, is ook niet alles nietwaar. Hij gaat er soms met 

een collega, zo’n klein vrouwtje, nogal mollig en met zo’n dik brilletje, iets eten. 

Ik ken haar. 

………….. 

- Groot, knap en met lang blond haar? Ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn. 

Ja, misschien één of ander meisje, die daar stage loopt en die door hem wordt 

opgeleid. 

………….. 

-  Ze liepen te kussen en hij had zijn arm rond haar middel? Dan zal die 

buurvrouw van jullie zich wel vergist hebben of die moet nodig een ander brilletje 

kopen, want zo is Roger niet, daar ken ik hem te goed voor! 

………….. 

- Wel, dan maakt ze jullie iets wijs! Ze kent Roger nauwelijks. Hoe kan ze hem 

dan herkend hebben? 

………….. 
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- Nu je het zegt ja…dat is zij, die op het huwelijk van jullie Sam met Roger heeft 

gedanst. Nogal veel zelfs! Ik was vergeten dat zij ook jullie buurvrouw is. Dat 

was toch ook die truttebel die samen met Roger zo lang verdwenen was op het 

feest niet? 

………….. 

- En wij maar zoeken! En toen vertelde ze dat Roger haar platte autoband had 

gerepareerd en dat ze samen een toertje hadden gemaakt, om te zien of alles in 

orde was. Die bedoel je toch hé? 

………….. 

- Maar dan begrijp ik het al. Ze is natuurlijk jaloers, omdat ze hem toen niet kon 

krijgen en daarom verzint ze die verhaaltjes om hem zwart te maken! Ik heb wel 

gezien hoe ze toen naar hem zat te kijken! Als ze gedurfd had, dan had ze hem ter 

plekke “binnen gedaan”!  

………….. 

- Wat durft die te zeggen? Dat hij haar nadien nog lang heeft lastiggevallen en dat 

hij er smoorverliefd op was? Dan ken je mijne Roger nog niet goed! Dat zou hij 

mij nooit aandoen! Daarbij heeft hij me toen nog gezegd, wat voor een lelijke en 

vervelende vrouw ze was. Zeg haar dat maar met mijn complimenten! 

 

(GSM rinkelt. Vrouw neemt op.) 

 

- Hallo… ja… heu… kan ik je straks terugbellen? Ik heb nu bezoek… o.k.? Tot 

straks. (Tot bezoek.) Een kennis, maar ik bel later wel terug. 

…………... 

- Men zou er niet goed van worden, als je al die roddels zo hoort! Ze moesten 

elkaar wat meer met rust laten! Als ieder zijn eigen potje kookt, dan zouden er 

minder problemen zijn! 

…………... 

- Over mij?  Roddelt die buurvrouw nu ook al over MIJ? Die kent mij toch niet? 

…………. 

- Oh, ja, ook van op het huwelijk van Sam natuurlijk. 

………….. 

- Ik zou wat? Gezien zijn op het Astrid Plein met een andere man? Laat me niet 

lachen hé! 

………….. 

- En hij gaf me een kus midden op het Plein? Zegt die buurvrouw dat? Die durft 

nogal! Wat bezielt dat mens? 

…………. 

- Oh, maar wacht eens…nu ik er zo over denk… ja ,dat zou wel kunnen… ik weet 

het al. Ik ben daar een tijd geleden gaan wandelen en ben toen mijn neef tegen 

gekomen en natuurlijk heb ik die een kus gegeven. Dat is zo de gewoonte binnen 

onze familie. Of mag dat ook al niet meer? Amaai… ik word nogal gecontroleerd! 

………….. 

- Maar…niet te geloven! Nu trapt die toch wel helemaal door hé! Die heeft wel 

héél veel fantasie! Zie je mij al zitten met een andere man in de “Bleu Garden”, 

dat donker cafeetje, liggend in de armen van mijn “lover”, terwijl ik aan het 
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telefoneren ben? Waar haalt die dat allemaal? En dan nog met mijn benen languit 

op de bank en een décolleté van hier tot in Tokio? En maar champagne drinken en 

tussendoor liggen te kussen alsof…Die flipt zeker? Straks gaat ze nog vertellen 

dat ze me gezien heeft in één of ander sexclub, naakt in een bad vol confituur, met 

een aantal mannen!  

.................. 

- Dat zou niemand geloven? Dat van die confituur? Ja, je hebt gelijk, dat is er 

misschien wat over…Ik wil alleen maar zeggen dat die buurvrouw al veel kan 

uitvinden. Een dikke leugenaarster is dat ja! 

 

(GSM belt opnieuw. Ditmaal laat de vrouw hem bellen.)  

 

………… 

- Opnemen? Waarom? Dat zal die kennis wel weer zijn. 

………… 

- Wat zeg je? Dat ze een eerlijk madammeke is en dat ze nooit zou liegen? Nu 

nog mooier. Wie wordt er hier eigenlijk geloofd? Als ze zo doorgaat, zal ik haar 

een proces moeten aandoen, wegens laster en eerroof! Zeg haar dat ook maar met 

mijn complimenten! Waar haalt die het lef vandaan om andere mensen zo te 

bekladden? Als ik in jullie plaats was hé, dan zou ik maar wat meer afstand 

nemen van die roddeltante. Wie weet wat ze jullie nog allemaal wijsmaakt! Dat is 

gewoon een door en door slecht mens, die er alleen op uit is om ruzie te stoken en 

zich op die manier te wreken op Roger! Maar daar trap ik niet in! 

………….. 

- Natuurlijk is dat waar! Moet je daar nu nog aan twijfelen? 

…………. 

- Daarbij…wacht eens even…vorige donderdagnamiddag heb je toch gezegd 

nietwaar? 

………… 

- Dat ik vorige donderdagnamiddag zou gezien zijn op het Astrid Plein? 

………… 

- Wel, dan zal ik je bewijzen dat het niet waar is! 

………… 

- Omdat ik die donderdagnamiddag niet KAN gezien zijn op het Astrid Plein! 

………… 

- Nee, want wie heeft er mij donderdagnamiddag opgebeld op mijn VASTE 

telefoon hier thuis? En met wie heb ik heel lang donderdagnamiddag gepraat? 

………… 

- Juist met JOU! Je hebt me toen nog heel de uitleg gedaan over Jos, die het niet 

meer kan… (Beseft dat ze niet uit de biecht mag klappen.) heu…die het niet meer 

kan verdragen dat je zolang aan de lijn hangt…vanwege de onkosten. 

…………. 

- Zie je nu wel, dat je het nog weet? 

…………. 

- Dat is dan het mooiste bewijs dat ik HIER was! 

…………. 
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- Natuurlijk is dat zo! Begrijp je nu dat die roddeltante zomaar iets uitvindt? En 

besef je dat je dat van Roger ook niet moet geloven? Ze heeft er gewoon plezier in 

om anderen zwart te maken! 

…………. 

- Ja, verontschuldigingen aangenomen. Ik ben blij dat het jullie duidelijk is 

geworden! Maar de volgende keer zouden jullie haar beter tegenspreken, i.p.v. 

haar zomaar te geloven! Maar kom, ik ben al lang blij dat er nog mensen zijn, die 

hun gezond verstand kunnen gebruiken! 

………… 

- En ze was jou over Jos ook van alles komen vertellen? En Jos had jou nog 

gezegd, dat het allemaal leugens waren? Wel geloof Jos dan nu OOK maar. Je 

hebt nu de bewijzen dat ze kan liegen. Je zal maar zo een buurvrouw hebben! 

Maar de waarheid komt altijd uit, dat zie je wel! Nog een beetje koffie? Hij is nog 

lekker warm! 

 

(Ze schenkt koffie in en ondertussen belt haar gsm.) 

 

…………. 

- Laat maar bellen! 

………… 

- Roger? Waarom zou die me nu op mijn GSM bellen? 

………… 

- Iets dringend? Een ongeval of zo? Kom zeg, die zit nu wel veilig en gezellig 

naar België-Holland te kijken in het voetbalstadion. 

………….. 

- Altijd iets voorvallen? Zoals toen met die hooligans? Een hersenbloeding? Een 

hartinfarct? Probeer je me nu bang te maken of zo? Daarbij, ALS Roger me belt 

voor dringende zaken, zoals de laatste keer, toen hij aan de kassa stond en 

ontdekte dat hij zijn geld vergeten was, dan belt hij mij altijd op de VASTE 

telefoon. Hij weet dat ik mijn GSM soms in mijn handtas heb zitten, of in de 

slaapkamer laat slingeren en dan kan ik hem niet horen. Zo is hij altijd zeker dat 

hij mij kan bereiken. 

…………… 

- En wat als ik niet thuis ben? 

…………… 

- Dan schakel ik mijn VAST toestel gewoon over op mijn GSM! Toch simpel hé? 

(Wijst naar gsm, maar beseft dan, dat ze er zichzelf heeft ingeluisd.)  

…………… 

- Ja… heu… overschakelen hé! De techniek staat niet stil en… 

…………… 

- Ik bedoel… heu… nog een koekje? Een beetje koffie? 

…………… 

- Ja, ik begrijp het… het is tijd… Jullie moeten nog maar eens terugkomen 

nietwaar. Het was heel gezellig. (Staat op en gaat naar de hall.) Kom…ik zal je 

jas aangeven. 

.................... 
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- Ja, ik zal hem de groeten doen! Tot ziens! Spring nog maar eens binnen, dan 

hoor ik nog eens wat nieuws! 

(Ze gaat op de bank zitten.) 

 

- Amaai… blij dat die buiten zijn! Dat zit daar maar te roddelen over anderen en 

zelf hebben ze allebei een minnaar! Maar daar heb ik niets over gezegd! Stel je 

voor! Dat zou nogal een bom geweest zijn! Die Jos werd rood tot achter zijn oren, 

want wie zat er die donderdagnamiddag in de “Bleu Garden” recht tegenover mij 

met één of andere del? Juist …Jos! Gelukkig heeft hij mij toen niet gezien. Hij 

was veel te druk bezig met…dat durf ik hier niet luidop te zeggen! En dan met 

zo’n schijnheilig gezicht op de koffie komen! En zij is ook niet zuiver op de graat, 

want dat heeft ze me zelf verteld. Met wie die allemaal te doen heeft gehad, daar 

ben ik de tel bij kwijt geraakt! De Jos moest eens weten, maar die buurvrouw zal 

hem al wel hebben ingelicht. 

 

(Neemt haar gsm.)  

 

 

 

- Hallo schat. Ik ben het hé. Sorry, ik kon niet vroeger bellen. Ja, het heeft lang 

geduurd en ik heb jou ook gemist, maar mijn bezoek bleef maar zitten. Ja, Jos en 

Erna. Konden die een stukje roddelen! Maar ik ben wel nog iets te weten 

gekomen, n.l. dat het waar is hoor, dat Roger iemand anders kent. Iemand heeft 

hem, net zoals jij, ook gezien met die blonde! En ze waren aan ’t kussen! Straf hé! 

Dat zal hij me ook niet komen vertellen! 

Hij is nu zogezegd naar het voetbal, maar zijn kaartje was op het bed blijven 

liggen! Hij zal nu wel wat anders te doen hebben zeker! Benieuwd wat hij me nu 

weer gaat wijsmaken als hij terug thuiskomt. Maar ja, hij weet op voorhand dat ik 

hem toch altijd geloof. 

…………….. 

Nu nog komen? Is dat nu nog de moeite? (Kijkt op haar uurwerk.) O.k. dan, maar 

ik kan niet laat blijven hé, want straks is België-Holland gedaan! Ik kom eraan! 

Love you! 

 

(Af.) 

 

 

    EINDE 
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