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Personages:      4 dames– 4 heren.  

 
Drèke Vastmans :  Weduwenaar en gepensioneerde melkboer , 70 jaar 

 

Greet                   :  Poetsvrouw  sociale dienst   38 jaar (leeftijd kan aangepast worden) 

 

Celine                  : Buurvrouw van Drèke  58 jaar 

 

Suzane                 : Buurvrouw van  Drèke  56 jaar 

 

Elza                      : Dochter van Drèke      40-50 jaar 

 

Jean-Pierre           : Dikke nek, beroepsmilitair en echtgenoot van Elza , 40-50 jaar 

 

Notaris Vercruysen : 60 -70 jaar .  

 

Stefan                   :  Petekind van Drèke       30-50 jaar Profiteur en armzalig type.  

 

 

 

Decor : Gezellige en eenvoudige huiskamer van Drèke, 2 deuren, één naar slaapkamer, één  

              naar de hal.  

              Langs de hal een venster dat uitkijkt op de straat en de tuin. 

             Opening zonder deur naar de keuken . 

              Een paar foto’s van Irma, de overleden vrouw van Drèke. 

 

Korte inhoud  

Drèke , een levenslustige gepensioneerde melkboer,  is al 8 jaar weduwnaar en erg 

eenzaam.De dagen dat Greetje komt kuisen zijn een welgekomen afwisseling. Van de 

buurvrouwen en vooral van zijn dochter Elza en haar man krijgt hij niet veel vriendschap. Hij 

besluit een uit te testen hoe populair hij zal worden als zijn omgeving denkt dat hij rijk is en 

komt exotische droomreis en een onbestaande erfenis van nonkel Kamiel op de proppen. 

Iedereen wordt poeslief als het woord erfenis valt… Als   ! Want er zijn natuurlijk bepaalde 

voorwaarden aan verbonden.  

 

Dit werk is verkrijgbaar bij ALMO  

               

Adres auteur 

 

Willy Gilis 

Doelenlaan 35 

3550 Heusden-Zolder 

0497/413595 

willygilis@hotmail.com 
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Eerste tafereel 

 

(Als het doek open gaat is de tafel al gedekt en komt Drè met koffiepot uit de keuken en gaat 

er mee naar de tafel. Het is vrijdag tien uur in de morgen. Greet de poetsvrouw van de sociale 

dienst komt van de slaapkamer met lakens en loopt naar de keuken, terwijl ze zegt) 

 

 

Greet  :    De koffie ruikt weer lekker Drè.  ( af keuken) 

 

Drè     :   (Nog bezig met de koffie) Ja éh , kom maar vlug aan de tafel zitten. 

 

Greet   :   (off) Ik moet eerst het beddengoed in de wasmachine steken. 

 

Drè  :       Ik schenk een tas in , het is tijd om even te rusten 

 

Greet    :   (off) Drèke, ik word betaald om hier te werken. 

 

Drè       :    (Schenkt koffie in en gaat aan de tafel zitten) Een mens alleen ,zoals ik, heeft meer 

behoefte aan een goeie babbel, dan aan een proper huis.   

 

Greet     :   (Op uit de keuken) Allee dan. (Gaat aan de tafel zitten) En daarna ga ik de 

slaapkamer kuisen. 

 

Drè        :   Hoe kan die nu vuil zijn, ik slaap daar helemaal alleen.  

 

Greet   :     (Geamuseerd ) Dat kun jij wel zeggen. 

 

Drè       :     Dat is echt.  

 

Greet     :    Zo een ferme vent als jij moest zich een vrouwtje aanschaffen, dan ben je niet 

meer alleen. 

 

Drè        :    Misschien wel, maar dat moet dan wel een sympathieke en vurige madame zijn. 

Ze moet goeie soep kunnen koken en geen streken aan haar kont hebben.  

 

Greet      :  En hard werken zal ze zeker niet moeten doen, als ze maar koffie kan drinken.  

 

Drè         :   Dat is ook veel plezanter dan werken. Trouwens ik heb hard genoeg gewerkt in 

mijn leven. 

 

Greet     :    Wat voor werk heb jij gedaan Drè?  

 

Drè     :       Ik ben 32 jaar zelfstandig melkboer geweest, ik en ons Irma van deur tot deur met 

melk, kaas, boter en eieren. 

 

Greet     :     Lijkt me wel plezant. 

 

Drè        :    Dat was het ook, altijd tussen de mensen, (Kijkt even naar de foto van Irma, een 

beetje weemoedig) Acht jaar geleden hebben we de zaak verkocht aan Stefan mijn 
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petekind. Wij zouden nog wat gaan profiteren, wandelen en fietsen, wat petanquen 

en een goeie trappist drinken. 

 

Greet    :    Meer moet dat niet zijn. 

 

Drè        :   (beetje weemoedig) Ja, op 30 september hebben we de zaak verkocht en twee 

maand en half later, is ons Irma gestorven.Zo snel gaat het, dus een goede raad 

meisje,  geniet van het leven.  

 

Greet     :    Jij bent de gemakkelijkste mens waar ik ooit gekuist heb. 

 

Drè        :    Och ja…Willen we wat kaarten? 

 

Greet      :   Ik kan niet kaarten. 

 

Drè         :   Zwartboertje jagen dat is gemakkelijk. 

 

Greet     :    Drèke, eerst kuisen. 

 

Drè       :   (Presenteert  Greet een koekje en praline) Hier neem dan een koekje, of een 

praline, die met witte chocolat zijn lekker. 

 

Greet    :     Dat weet ik. ( Neemt een praline….geamuseerd)  Als ik hier alle dagen zou 

werken , werd ik honderd kilo..Maar ik weet niet of jij het weet maar de 

poetsdienst heeft mij naar hier gestuurd om te kuisen. 

 

Drè        :    Ons Elza ja die wou dat hier iemand kwam kuisen, maar het is hier toch niet vuil.  

 

Greet      :   Voor jou misschien niet, maar straks komt jouw dochter langs en die…  

                    

Drè          :  (onderbreekt haar) Ons Elza komt vandaag niet. 

 

Greet       :   Weet je dat zeker? 

 

Drè    :       Ja die is gisteren hier geweest, dus die moet ik de eerste veertien dagen niet  

                  verwachten. Och ja, nu denk ik er aan . Ik heb een schoon cadeautje gekregen van 

ons Elza. Wacht.(Gaat naar de kast en neemt een GSM uit de schuif) Schoon hè… 

 

Greet    :    Een GSM !! 

 

Drè        :    Ja zij heeft een nieuwe gekocht en nu heb ik hare oude brol gekregen. Ik weet 

begot niet hoe dat ding werkt, maar ik heb er ene, ik hoor weer bij de grote hoop. 

 

Greet      :    (Bekijkt de GSM) Maar je moet hem wel aanzetten.  

 

Drè        :     Och, die moderne prul, is toch niets voor mij. 

 

Greet     :    Heeft Elza niet uitgelegd hoe dat werkt? 

 

Drè       :      Jawel, maar dat is allemaal Latijn voor een simpele melkboer.  
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Greet     :     Wacht. Hoe is je codenummer? 

 

Drè        :     Codenummer? Dat weet ik niet…Mijn stamnummer van het leger  

                      ken ik nog, 55/ 33780 

 

Greet      :    (Lacht er om ) Daar kan ik niets mee doen Drèke. Maar misschien heeft   

                    Elza jouw geboortedatum gebruikt als codenummer.Wanneer ben je geboren? 

 

Drè         :    (geamuseerd)  Ik ben een maagd.  

 

Greet      :    Ik ook . 

 

Drè         :    (geamuseerd) Serieus …ja dat is normaal , jij bent nog niet getrouwd.   

 

Greet      :    (geamuseerd) Sterrenbeeld Drèke. Geboren op 25 augustus  

 

Drè        :     Ik op veertien september.Welk jaar dat zeg ik niet.  

 

Greet  :       (geamuseerd) Aha veertien september, dat is volgende week, dan zul je moeten 

trakteren  Drèke. 

 

Drè        :     Natuurlijk trakteer ik als ik 70 wordt (beseft dat hij nu alles gezegd heeft) 

                   Verdorie, ik wou je verrassen maar door die stomme GSM weet je het nu.  

. 

Greet   :     (Geamuseerd)  Volgende week 70, dat zou je niet zeggen, jij ziet er nog geen 60 

uit.  

 

Drè     :      Merci kind, pak nog een praline.Volgende vrijdag wordt er gefeest in plaats van 

gewerkt .(Wijst op de schort van Greet) En in plaats van die schort, doe je dan 

maar een openbloesje en een kort rokje aan, allee zo een beetje feestkledij.Je 

verstaat dat wel . 

 

Greet     :   (Geamuseerd) Oude snoeper.  

 

Drè        :   Je hebt zelf gezegd dat ik er uit zie als ene van 60, en dat is nog lang niet oud. 

 

Greet     :    Dat is waar.Maar wat gaan Elza en haar man zeggen als ik… 

, 

Drè       :    (onderbreekt haar) Die komen niet, die vergeten mijne verjaardag zoals 

gewoonlijk. 

 

Greet    :    (heeft een beetje medelijden ) Is’t echt. 

 

Drè      :     Mijne schoonzoon die is druk bezig met het vaderland te verdedigen (doet teken 

van drinken) en mijn dochter die moet met haar vriendinnen naar de zonnebank de 

sauna en de aerobic en daarna gaan die koffie drinken en patékes eten, pas op die 

mensen hebben het druk zullen. 

 

Greet   :     Dat zal wel. 
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Drè      :     We gaan het gezellig maken onder ons tweetjes. 

                   (Wijst op de foto van zijn vrouw en zegt)  

                    Ik heb het aan ons Irma gevraagd en zij vindt het goed. 

 

Greet     :    Serieus…… waarom vindt ze het goed? 

 

Drè       :    (Beetje ontroerd)   Omdat jij vriendelijk bent, jij luistert naar mij als ik iets te 

vertellen heb…..(korte pauze)  De schoonste uren van de week zijn voor mij de 

dinsdag en de vrijdagvoormiddag  als jij hier komt kuisen.  

 

Greet     :   Och ja kuisen, daar was ik eigelijk voor gekomen .  

 

Drè        :    Maar jaag je toch niet op. Je hebt toch al de tijd, ik voel me 20jaar jonger als ik 

met jou kan babbelen.  

 

Greet     :    (Geamuseerd) Ja ,en vermits jij er uitziet als ene van 60, voel je je nu 

waarschijnlijk als ene van 40,   

 

 Drè       :    Dat klopt ja,  (Beetje weemoedig) Samen babbelen en koffie drinken , dat is pas 

belangrijk in het leven.  Want als jij straks de deur achter je dicht trekt (Wijst op 

de foto van Irma) kan ik tegen ons Irma babbelen. (Herpakt zich….geamuseerd) 

Maar nu gaat het leven veranderen, weg met de eenzaamheid,  ik ben nu altijd 

bereikbaar voor iedereen, want ik heb een GSM.  

 

Greet    :    (Geamuseerd) Ja , en je codenummer is? 

 

Drè       :     Probeer mijne geboortedatum eens…14 09.  

 

Greet     :    (Toetst het nummer in op de GSM) 1,4,0,9.  (we horen geluid berichtje) Hier kijk, 

je hebt een smsje.  

 

Drè       :     (Begrijpt er niets van)  Wat heb ik? 

 

Greet    :     Een berichtje, hier lees maar eens. 

 

Drè      :      (Neemt de GSM , kijkt er op en geeft hem dan terug aan Greet)  Daar kan ik niets 

van maken,. 

 

Greet    :     (leest) “Pa, zeg tegen de kuisvrouw dat ze de douche ook eens uitschuurt, dat is  

meer dan nodig, Elza” … Ja watte. 

 

Drè        :   (Begrijpt het niet)  Hoe, heeft ons Elza die lettertjes naar deze GSM gestuurd…. 

Dat is begot straf. 

 

Greet     :     Met een GSM  kun je tegenwoordig nog veel meer. 

 

Drè      :       Ja, ja dat zal wel. Wat schrijft ze?  

 

Greet     :    Dat ik de douche moet uitschuren. Dus !  
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Drè     :      Niks van. Waar bemoeit die dochter van mij zich mee. 

 

Greet    :     Ja maar Drèke als ze komt controleren dan…. 

 

Drè       :    (Onderbreekt haar) Zitten. Trouwens die douche is niet echt vuil en als je ze nu 

kuist is ze dinsdag toch weer opnieuw vuil, dus kun je ze beter dinsdag kuisen. 

 

Greet     :    (Geamuseerd)  Ja en als ik ze dinsdag kuis is ze volgende vrijdag opnieuw vuil, 

dus kan ik beter…. 

 

Drè        :     (Onderbreekt haar geamuseerd)  Koffie drinken en pralines 

eten.Voila!(presenteert een praline)  

 

Greet     :    Nee Drè ik ben op dieet. 

 

Drè        :   Jij ook al. Ons Elza was gisteren ook weer aan het zagen dat ze een kwabbeltje vet 

had bij gekregen. Allemaal flauwe kul. (Bij de foto van Irma) Ons Irma was een 

mollige, geen mager lijntje maar een gezellige goedlachse dikke streep.(Tegen de 

foto) Hè wicht. 

 

Greet     :    (korte pauze) Jij zag Irma graag, hè Drè? 

 

Drè         :    Nog altijd kind, nog altijd. Ons Irma dat was een plezant mens en ik heb haar 

nooit horen spreken over dieet. Jawel zo van ,die vlaai eten we vandaag, en die -

eten we morgen. (enthousiast)  Iedere week bakte ze 50 wafels, en 2 kilo speculaas 

en ’s zondags een krentenmik, en als er geen bezoek kwam aten wij dat allemaal 

onder ons tweetjes op. Ons Elza stak haar bek daar niet aan, die is met haar dieet 

begonnen de dag na haar plechtige communie. En ze is nog altijd bezig, zegt ze. 

 

Greet     :   Maar jij gelooft haar niet ? 

 

Drè        :    Zij en hare Jean –Pierre gaan heel dikwijls op restaurant, dat weet ik.Allee ze 

gaan eten in de mess van de officieren. De Jean -Pierre is bij het leger, dat weet je 

toch. Dat is ne boefer.  

 

Greet     :    Officier bij het leger heeft Elza mij gezegd. 

 

Drè        :   Ik dacht dat hij nog altijd sergeant was.  Als de verdediging van ons vaderland 

afhangt van die gecamoufleerde mussenschrik, dan ziet het er niet goed uit. 

 

Greet     :    Het is precies gene goeie kameraad . 

 

Drè     :       Kameraad!   Heb jij de JP al eens gezien?  

 

Greet   :      Nee. 

 

Drè   :        Dus nog nooit met hem geklapt? 

 

Greet    :    Nee . 
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Drè       :    Ik ook al een hele tijd niet meer. 

 

Greet     :   Hoe bedoel je? 

 

Drè        :    Hij spreekt al 8 jaar niet meer tegen mij. 

 

Greet      :   Is ’t waar?  

 

Drè         :   Ja , op de koffietafel van ons Irma had hij zich strontzat gezopen, op de 

koffietafel, kun je dat voorstellen. Hij begon te zagen dat het een schande was dat 

zij  niets hadden gekregen toen ik onze zaak had verkocht. Ik heb toen eens serieus 

met hem geklapt, en sindsdien klapt hij niet meer tegen mij. De boefer en de 

gepensioneerde melkboer leven op voet van oorlog.  

 

Greet      :   Al acht jaar, en nooit geprobeerd die ruzie bij te leggen? 

 

 Drè    :       Ik hoop dat jij JP eens in levende lijven zult ontmoet. Dan ga je mij  beter  

                   begrijpen. 

 

Greet     :   (Geamuseerd ….wil opstaan)  Ik kijk er naar uit, maar nu ga ik de slaapkamer 

kuisen en je bed opmaken. 

 

Drè       :    Rustig, ik zal je straks wel helpen, ons Irma en ik deden dat ook altijd onder ons 

tweetjes. (Ondeugend) En soms duurde dat wel een paar uren en moesten we het 

bed een paar keer opnieuw opmaken, snap je. 

 

Greet     :   (Geamuseerd)  Ja , helemaal, en zonder tekening. 

 

(Celine de bemoeizuchtige en nieuwsgierige buurvrouw komt binnen via de keukendeur) 

 

Celine    :   (beetje nukkig)Ah hier zitten jullie. 

 

Drè       :    Daar zie,mijn lieve buurvrouw Celine. 

 

Celine    :    Ik ben maar langs achter gekomen. 

 

Drè       :     (Ironisch)  Ik zie het wicht, iemand met een beetje manieren belt aan de voordeur, 

maar ja je kunt niet alles hebben, schoon zijn , slim zijn, veel geld hebben en dan 

ook nog manieren hebben dat zou te veel van het goede zijn. 

 

Celine    :    (Lastig) Gelukkig ben ik nog niet zo zot als jij, dat zou pas erg zijn. (Bekijkt 

Greet)  Vrouwenzot! 

 

Drè       :      Celine niet te veel met complimentjes gooien.Maar je hebt gelijk ik ben nog altijd 

zot op de vrouwtjes. Zie jij de venten niet meer graag? 

 

Celine   :     (Met nadruk richting Drè) Niet alle venten! 

 

 



 9 

Drè       :      Nee, nee maar toch veel. (Plagend) Zeg Celine, ik zeg het niet graag maar  

                   eigelijk kom je verschrikkelijk ongelegen. 

 

Celine   :    (Bekijkt Greet)  Dat dacht ik al. 

 

Drè      :      Greetje en ik stonden juist op het punt om naar de slaapkamer te gaan. 

 

Greet    :      Drèke !!! 

 

Drè        :     We wilde juist proper lakens gaan leggen. 

 

Celine    :    Ik zal maar doen alsof ik niets gehoord heb en niets tegen Elza zeggen. Jouw 

dochter heeft mij nochtans gevraagd om hier een oogje in het zeil te houden. 

 

Drè    :      (Ironisch) Is’t waar, een mens mag de hemel toch danken als je zo een bezorgde 

dochter hebt. Een GSM om altijd bereikbaar te zijn, 24 uur per dag een spion rond 

mijn kot, misschien staat er ook nog ergens een verborgen camera. 

 

Celine   :   (Tegen Greet) En moet jij hier niet poetsen in plaats van koffie te slurpen en 

koekjes te eten. Schone stiel heb jij juffrouw. (Greet staat recht) 

 

Drè      :     Greetje blijft zitten (Tegen Celine) En Celine ,welke woeste wind heeft jou naar 

hier gewaaid .Of kwam je spioneren in opdracht van mijn dochter? 

 

Celine   :   Nee meneer Vastmans.Nee!! 

 

Drè       :    (Geamuseerd tegen Greet)  Oei, oei, als ze meneer Vastmans zegt is haar probleem 

redelijk groot. Allee vertel eens wat er scheelt. Maar drink eerst een tas koffie, het 

is decafeïne. (Heeft een tas bijgezet) 

 

Celine    :    Als ik koffie drink, drink ik echte koffie. 

 

Greet     :    Deze is nochtans lekker madam. 

 

Drè        :    Heel lekker. Hij is zoals een echte vrouw, straf, sterk, en heet. 

 

Celine :       Hij zal ook eens iets zeggen, straf , sterk en euh.  

 

Greet     :     (drinkt op het ogenblik aan haar koffie) Heet! 

 

Celine    :    Ik drink alleen echte mokkakoffie. 

 

Drè      :       Neem dan een praline wicht, daar zijn er bij waar mokka inzit.  

 

Celine    :     (Neemt onmiddellijk een praline) Omdat je zo aandringt. Waar ik eigelijk voor 

kwam meneer Vastmans. Ik heb deze nacht slecht geslapen. 

 

Greet     :     (Geamuseerd) Ja madame dat is van teveel straffe mokkakoffie te drinken.(Giet 

Drè een tas in) (Drè en Greet hebben er plezier in)  
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Celine     :     Ik heb van heel iets anders wakker gelegen.  

 

Drè        :    Vertel eens. 

 

Celine    :   Wel, deze nacht om 17 minuten na 1 , hoor je het goed, 17 minuten na 1 is die 

ellendige haan van jou beginnen kukelekuen  en deze morgen om 20 na 5 ben ik 

van miserie opgestaan en toen was dat beest nog aan het kukelekuen. 

 

Drè         :   Ik heb niets gehoord? 

 

Celine   :     Dan ben jij potdoof. 

 

Dré        :     Wablief?  

 

Celine   :     Ik zou graag hebben Drè Vastmans dat je dat probleem oplost. 

 

Drè       :    Maar ik heb geen probleem Celine, jij hebt een probleem. 

 

Celine    :   (windt zich op) En de beukenhaag die tussen mijn keuken en jouw keuken staat 

,daar moet dringend een stuk af, minsten 70 cm. Er komt bijna geen zonlicht meer 

in mijn keuken. 

 

Drè         :     Ik zal daar eens een stuk laten vanaf doen. (Ironisch tegen Celine) Dan kun jij 

hier opnieuw binnenloeren zonder je trapladdertje te gebruiken.  

 

Celine     :    Judas….Ik ben hier weg.  

 

Drè        :    (Roept haar geamuseerd achterna) Celine! Ik zal tegen mijne haan zeggen dat hij 

niet meer mag kukelekuen.  

 

Celine   :     Kuiken . 

 

Greet     :     Gezellige buren heb jij. 

 

Drè        :     Dat was Celine , die van rechts. (kijkt op zijn horloge) Binnen de twee minuten 

staat Suzane, mijn buurvrouw van links aan de voordeur om te vragen wat die van 

rechts kwam doen. 

 

Greet     :    (Geamuseerd) Zoveel belangstelling van je buurvrouwen, amai. 

 

Drè       :     (Geamuseerd)  Ja hoor, Celine, die van rechts is al 20 jaar gescheiden en Suzane 

die van links is een beetje simpel en nooit getrouwd, ze is nog maagd, allee dat 

denk ik. 

 

Greet     :     Oei, oei, oei , nog maagd. Is dat niks voor jou Drèke? 

 

Drè        :     (Ondeugend) Die maagd wel, maar Suzane er bijnemen, dat zie ik niet zitten. 

 

Greet     :     Toch schoon als je zoveel succes hebt bij de vrouwen. 
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Drè       :     Het zijn een koppel patékes .Zeg Greet , als Suzane hier is gaan we nog eens 

lachen,  ik kan dat mens alles wijsmaken, maar jij moet me helpen. 

 

Greet    :     Wat ben je van plan? 

 

Drè       :       (Is opgestaan een gaat naar de kast) Ik heb hier in de schuif vakantiefolders 

liggen. (Komt terug met vakantiefolders en leest) Paradijselijke stranden, 

wuivende palmbomen enz…. 

 

Greet      :     En wat moet ik… 

 

Drè         :    (Onderbreekt haar) Jij moet met mij meegaan, (Leest in de folder, geamuseerd) 

naar euh … Acapulco, en daar gaan we in onze blote flikker op het strand liggen, 

en jij smeert alle 20 minuten mijne rug in,  

 

Greet    :     Hè , hè wacht eens even Casanova, jouw derde jeugd begint precies te kriebelen. 

                    Ik zal maar vlug de douche gaan uitschuren, en daarna kun jij je gaan wassen   

                   met ijskoud water. Je hebt precies wat afkoeling nodig. 

 

Drè        :     (Onderbreekt haar) Niet ongerust zijn ,we gaan dat Suzane wijsmaken. Jij moet 

dat spelletje gewoon meespelen.  

 

Greet     :    (Wil opstaan) Maar de slaapkamer moet nog gekuist…. 

 

Drè       :      (Onderbreekt haar)Ga nog even zitten . (Kijkt op zijn uurwerk) Binnen de 20 sec 

belt Suzane. 

 

Greet   :     Ben je zeker.  

 

Drè      :     Natuurlijk, dat is zo al van toen ons Irma gestorven is . Die van links moet weten 

wat die van rechts komt doen en omgekeerd . Ze zijn allebei al jaren zo zot als een 

deur op mij. 

 

Greet   :    (Geamuseerd) Maar jij moet geen van beiden hebben? 

 

Drè     :     Nee zullen, dat zou niet goed gaan, ik kan niet tegen dat “doe dit, doe dat” regime. 

(Kijkt op zijn uurwerk). Vijf , vier… (de bel gaat) Verdorie drie seconden te vroeg.  

                 (tegen Greet) …goed meespelen hè.(geeft haar de vakantie folders)  

 

Greet    :    Ik zal mijn best doen. (Drè af in de hal om de buitendeur open te doen , we horen 

hem achter de scène praten) 

 

Drè       :    (off) Dag mannen…ah tombola’s.. Wel ja geef me maar een boekje…. 5€ 

…asjeblieft….gepast geld … Goed zo …oké....salukes mannen. (Terug binnen, 

met tombola’s) 

 

Greet    :     En? 

 

Drè       :    Het waren de mannen van de volleybal die tombola’s kwamen verkopen. 
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Greet    :   Allee, en wat is er allemaal te winnen? 

 

Drè       :   (Geamuseerd)  Van alles, vorig jaar had ik een ferme prijs. 

 

Greet    :    Is’t waar. 

 

Drè       :    (Geamuseerd) Ja van lingerie “Lady”,  2 waardebonnen voor een BH , kleur en 

cup naar keuze.  

 

Greet     :    (Geamuseerd)Schone prijs, voor een gepensioneerde melkboer. 

 

Drè        :    Ik heb één bon aan Celine gegeven en één aan Suzane. En die waren content, niets 

kon ik nog mis doen. Celine is haar BH  hier komen passen, ja ze kon de haakjes 

op haar rug niet dicht krijgen.Zei ze. 

 

Greet     :   En jij hebt haar toen moeten helpen. Spannend.  

 

Drè        :   (geamuseerd) En gevaarlijk meisje, gevaarlijk. Maar toen Celine wist dat Suzane 

ook een bon had gekregen, en omgekeerd, zat het er tegen en is de oorlog pas goed 

losgebarsten. 

 

Greet      :   Dat kan ik mij voorstellen.  

 

Drè        :   (De bel gaat)Voilà daar zal ze zijn.  We zullen Suzane eens even laten 

meegenieten van onze droomreis.  

 

Greet     :   Spannend. 

 

Drè         :  (Drè gaat de deur opendoen….off) Kom binnen Suzaneke. (Suzane en Drè komen 

binnen) Ik had je eigelijk al vroeger verwacht meisje. 

 

Suzane   :  (Blij) Serieus? Als ik dat geweten had, maar ja ik had een paar gasten van de 

volleybal bij me thuis en er was een schone kerel bij, 2 meter en 3 centimeter 

groot, echt een kerel om naar op te kijken. 

 

Greet     :    (Geamuseerd ) Ja, ja dat zal wel (Kijkt omhoog) 

 

Drè       :    Zet je Suzane. (Begint de komedie te spelen..Lief tegen Greet) En kun je iets 

vinden Greetje?(Suzane blijft nieuwsgierig rechtstaan) 

 

Greet    :     (Kijkt in de brochure….speelt haar rol) Hier dat is prachtig Drèke.    “Acapulco 

Love Dream”, een 5 sterren hotel gelegen in een prachtige baai op 100 meter van 

het hagelwitte strand, zwembad, windsurfen, jetski , zeilen , diepzeeduiken…. 

Maar…oei , oei…Drèke ,dat is wel heel duur zulle. 

 

Drè       :     (Drè staat bij Greet, Suzane staat niet begrijpend te luisteren) Duur, dat zal wel 

geen probleem zijn zeker. Wat kost het? 

 

Greet    :     Tweeduizend vierhonderd vijftig €… per persoon. 
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Drè       :      Hoeveel is dat in oude Belgische franken Suzane? 

 

Suzane   :   (Snel) Bijna honderdduizend frank. 

 

Drè        :   A ja , toch zo veel.  

 

Greet      :  (Kan moeilijk haar lach inhouden en kijkt verder in de folder)Maar daar is dan ook 

alles inbegrepen, luxueuze tweepersoonskamer met hemelbed, ontbijt op bed met 

champagne, sauna, massage, fitness, allee All incluis. 

 

Drè        :    (Doet er nog eens schepje boven op) Kijk eens of daar in de buurt ook een 

naaktstrand is. 

 

Suzane   :   (verontwaardigt) Je bedoeld ….nuturitistenkamp? (nudisme) 

 

Drè      :     (onderbreekt Suzane) Ja dat, een plek waar ik ongestoord mijne vogel in de vrije 

natuur kan laten rondfladderen.  

 

Greet     :    (heeft moeite om haar lach in te houden….leest de folder) Op driehonderd meter 

van het hotel, prachtig naaktstrand met cocktailbar.  

 

Drè        :    Amai , cocktails drinken in onze blote flikker,ja watte . Voor zo een paradijselijke 

plek is 100000 frank spotgoedkoop. (Suzane staat met open mond mee te luisteren) 

 

Greet     :    Als jij het betaalt, oké. 

 

Drè        :     En hoe lang zijn we dan weg? 

 

Greet     :    Zeventien nachten Drèke. 

 

Drè         :    (Droomt) Zeventien nachten in de hemel, zeventien dagen in het paradijs, weg 

van deze grijze buurt…..(Tegen Suzane)  Je gaat me toch niet te hard missen éh 

Suzane?  

 

Suzane     :    Ik begrijp er niets van, wat ben jij eigelijk van plan?  

 

Drè        :    We leven maar ene keer éh buurvrouwtje. Greetje boekt straks maar voor die 17 

heerlijke nachten. 

 

Suzane   :    (Nieuwsgierig )  Zeventien nachten?  

 

Drè        :     All incluis.  

 

Suzane   :    Waar heb jij het eigelijk over? 

 

Drè        :     Och ja , jij wist dat nog niet éh Suzane. Greetje en ik gaan volgende maand naar 

Acapulco, ons eens heerlijk laten verwennen.  

 

Suzane    :   A-cra-prul-co ? Waar ligt dat?  
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Drè          :   (terzijde ) Dat ik het begot zelf niet weet. Maar ‘t is ver, heel ver. Zeg Suzane jij 

hebt bij je thuis toch zo een schone grote wereldatlas, zoek het eens op, dan weten 

we allemaal waar het ligt. 

 

Suzane    :   Ja maar…..  

 

Greet        :   (Leest in de folder) Acapulco met zijn heerlijk klimaat is de plek waar de hemel 

de aarde raakt. 

 

Drè           :   Amaai..Dat is veelbelovend hè Suzane, waar de hemel de aarde raakt, gaan wij 

Adam en Eva spelen, geweldig. 

 

Suzane     :   Jij ! Jij Adam!! Dat zal nogal een zicht zijn, melkboertje. 

 

Drè         :    (Tegen Greet) Als ze melkboer zegt is ze kwaad . 

 

Suzane    :   (Opgewonden)  En weet je dochter dat al? 

 

Drè        :     (Gemaakt ernstig…) Ben je gek, ons Elza mag dat niet weten. Nee Suzane nee, ik 

ga tegen haar zeggen dat ik 17 dagen met de gepensioneerde naar Echternach ga. 

 

Suzane   :    (ernstig) Ach zo, je gaat je eigen dochter nog beliegen ook.Schoon is dat.  

 

Drè        :    Dat is niet liegen Suzaneke, dat is wettige zelfverdediging. Als ons Elza dat weet, 

is ze bekwaam om mij in een inrichting te steken. 

 

Suzane   :    Daar zou jij op je plaats zijn, gepensioneerde playboy.  Ik weet niet waar jouw 

verstand is. 

 

Drè        :     Een mens moet zich soms al eens laten gaan, éh wicht. 

 

Greet        :   (Speelt het spel verder) En misschien is het toch beter dat Drèke zijn dochter 

daar niets van weet.  

 

Suzane    :   (Heftig) En moet ik die zot dan maar in zijn ongeluk laten lopen. Trouwens Elza 

heeft mij gevraagd om hier een oogje in het zeil te houden. 

 

Drè        :     Jij ook al, het is hier precies “Leuven Central” , links een cipier, rechts een cipier, 

ik word hier begot goed bewaakt, ik moet hier gene voet verkeert zetten of ik zit in 

de isoleercel . En dat zou jij toch niet willen éh Suzaneke? Neem een praline 

wicht. 

 

Suzane    :  Jij gaat mij niet kunnen omkopen met een praline wees daar maar zeker van. Ik 

ben hier weg ja, ik wil niet langer in zo een zondig gezelschap vertoeven.Gekke 

melkboer. (Wil weggaan) 

 

Drè      :    Zeg Suzane, moet jij niet weten wat Celine hier kwam doen.  

 

Suzane  :  Ik! Nee!!. (Doet de deur al open om naar buiten te gaan, kan haar nieuwsgierigheid 

niet bedwingen en draait zich om) Wat kwam die hier eigelijk doen? 
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Drè       :   (plagend) Ze had problemen met de ene of de andere van het mannelijk  

                  geslacht , heel de nacht heeft die haar wakker gehouden. 

 

Suzane  :   (Begrijpt het natuurlijk verkeert) Oei, oei, allee zeg, Celine, en een mannelijk 

geslacht… heeft zij, ooh.. wie had dat gedacht, daar wist ik niets van.  

 

Drè       :    (serieus) Ik ook niet wicht, ik ook niet.Straf hè!! 

 

Suzane   :  Ja , en weet die achterbakse kwezel al dat jij en de kuisvrouw samen naar 

Acraprulco gaan? 

 

Drè       :    Nee Suzane dat zeg ik niet tegen die turbotrut, geen gedacht van, dan kan ik het 

net zogoed in de gazet laten zetten (Slijmend) Jij mag het weten, want ik wou jou 

toch vragen om mijn planten water te geven en de kanarievogel te verzorgen.Jou 

vertrouw ik, en ik weet heel zeker dat jij je mond kunt houden.En Celine die…. 

 

Suzane   :  (onderbreekt hem) Ja die kan niet zwijgen dat weten we…. Ik wel. 

 

Drè        :   We zullen voor jou een schoon cadeautje meebrengen. En neem nu toch een 

praline Suzaneke. 

 

Suzane  :    Allee dan. (Neemt een praline en gaat naar de buitendeur, wil weggaan) 

 

Drè       :    En je weet het Suzane, mondje dicht, tegen niemand iets zeggen. 

 

Suzane  :    Tegen niemand, je kent me toch éh Drè. (En ze is vlug weg)  

 

Drè       :     Ik ken ze ja, ze loopt nu rechtstreeks naar Celine om alles te vertellen.. (Greet gaat 

aan het venster kijken) 

 

Greet    :     Daar loopt ze.  

 

Drè      :       Begin je mijn buurvrouwen zo een beetje te kennen. Suzane gaat onze 

reisplannen nog heel wat aandikken bij Celine, die  belt onmiddellijk naar ons Elza 

, binnen de 20 minuten staat mijn bezorgde dochter hier, helemaal overstuur zal ze 

proberen om die zottigheid uit mijne kop te praten. De bal is aan het rollen Greet, 

we kunnen niet meer terug. 

 

Greet    :    Jij bent me toch een kerel zullen,  

 

Drè     :     Kom zitten, seffens is Celine hier. 

 

Greet  :      (Geamuseerd) En moet ik tegen Celine ook vertellen over onze Acapulco 

droomreis? 

 

Drè     :      Die gaat het natuurlijk al weten van Suzane. (denkt even na)  Maar wacht eens, ik 

heb net gezegd dat geld geen probleem is voor zo een dure reis. (Denkt na) We 

zullen ze dus moeten wijsmaken dat ik ergens aan veel geld ben geraakt. 
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Greet   :   Je hebt de lotto gewonnen! 

 

Drè      :  Nee, dat gaan ze niet geloven. 

 

Greet   :    (Geamuseerd) Misschien een erfenis van een rijke nonkel uit Amerika? 

 

Drè      :   Ik heb geen nonkels in Amerika. Maar een maand of drie geleden is nonkel Kamiel 

gestorven, 94 jaar was de brave man, nooit getrouwd en ik ben zijn enige 

erfgenaam. 

 

Greet    :   Amai, dat is goed. 

 

Drè       :   Ja jammer genoeg had nonkel Kamiel geen nagel om aan zijn gat te krabben, alles 

opgezopen. We hebben met het geld van het leeggoed dat nog in zijn huis stond de 

begrafenis kunnen betalen. 

 

Greet     :   En wat wil je nu eigelijk doen? 

 

Drè      :     We schrijven een brief die zogezegd van de notaris komt, en waar in staat dat 

Kamiel Vastmans mij , euh, (denkt even) vier huizen, acht hectare bouwgrond en 

zes miljoen oude Belgische franken nalaat. 

 

Greet     :    (Geamuseerd .) Is dat alles?. 

 

Drè         :   Ja maar toen hij nog leefde heeft hij mij ook al wat gegeven zullen. 

 

Greet      :   Ach zo dan heb je al van hem geërfd? 

 

Drè        :    Geërfd eigelijk niet. (Wijst naar de klok op de kast en een schilderij aan de muur) 

Daar zie die klok heb ik ooit eens gekregen in ruil voor een fles jenever en dat 

schilderijtje voor een bak bier. 

 

Greet    :     (bekijkt de schilderij en de klok)Als je het mij vraagt , duur betaald. 

 

Drè       :     Dus Greetje we gaan ons verhaal nog een beetje uitbreiden.Eens kijken hoe mijn 

omgeving reageert als ze denken dat ik rijk ben. 

 

Greet      :   Denk jij nu echt dat iemand dat fabeltje over die erfenis gaat geloven? 

 

Drè      :       Als mijn buurvrouwen en zeker ons Elza en hare boefer geld ruiken geloven die 

zelfs in kabouter Plop. Het gaat hier nog plezant worden, wacht maar. 

 

Greet     :    Dat is best mogelijk Maar … ga je ook voorwaarden aan die zogenaamde erfenis 

verbinden?  

 

Drè        :    Voorwaarden , heel die erfenis is maar een grap Greetje.  

 

Greet      :   Ja maar nu we toch bezig zijn moeten we het zo echt mogelijk maken. 

(Geamuseerd) Als je nu eens zegt dat je die erfenis pas helemaal krijgt nadat je 
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met iemand van het andere geslacht een verre exotische reis hebt gemaakt. 

Bijvoorbeeld naar Acapulco.   

 

Drè         :   (enthousiast) Dat is het Greetje, geniaal, dan hebben we twee leugens in één 

verhaal. Dat begint op Familie en Wittekerken te lijken .Schitterend! 

 

Greet   :     Goed gevonden éh? 

 

Drè      :     Heel goed, maar .. . (neemt ondertussen pen en papier uit de kast ) 

                  Greetje hoe oud ben jij?   

 

Greet    :    34.  

 

Drè       :    (geamuseerd) Al 34, je ziet eruit als één van 24.  

 

Greet     :    Ja en ik voel me soms nog 18 . En waarom moet je dat weten? 

 

Drè         :   Wel! Drie dingen zijn belangrijk in dat testament: Iemand van het andere geslacht,  

geen familie, anders gaat ons Elza zich zelf kandidaat stellen,  en minder dan 40 

jaar. Maar dat laatste moet je er in klein lettertje bij zetten, dat gaan we niet te vlug 

vertellen.  

 

Greet    :     (Geamuseerd) Jij bent bang dat Celine of Suzane zich kandidaat zullen stellen  

 

Drè       :    Die gaan strijden op leven en dood om in mijn gunst te staan. 

 

Greet    :    (geamuseerd) Maar ze zijn te oud. 

 

Drè       :     (heeft er plezier in) Zo is dat, kom begin maar vlug dat testament te schrijven, ik 

zal wel dicteren. 

 

Greet      :    Je weet toch waar je aan begint?  

 

Drè        :    Aan iets plezant. En zonder fouten schijven, want buurvrouw Celine is een 

gepensioneerde schooljuffrouw. 

 

Greet        :   Ik zal mijn best doen. 

 

Drè          :    (Drè dicteert, Greet schrijft)  Geachte heer… Betreft de nalatenschap van de  

                     heer Kamiel Vastmans. …. Bij deze laat ik u weten dat de onroerende goederen,     

                    bestaande uit vier huizen ……..(Tijdens het schijven valt langzaam het doek) 

 

  

Doek 

 

 

 

 

Tweede tafereel 
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                  (Onmiddellijk volgend op het eerste tafereel .Greet en Drè zitten aan de tafel. Drè 

leest het testament na) 

 

Drè  :        Goed zo Greet, dat ziet er uitstekend uit. Wacht ik zal er de handtekening van 

notaris Vercruysen onderzetten (zet een handtekening) Schoon hè? 

 

Greet    :     Heel schoon, zie maar dat ze jou binnenkort niet in de bak steken voor 

schriftvervalsing. 

 

Drè       :     We houden het binnenshuis hè.En trouwens notaris Vercruysen dat is een 

kameraad van mij, als die dat te weten komt lacht hij zich een ongeluk. 

 

Greet     :     En hoe lang ga jij die komedie volhouden? 

 

Drè     :      Dat gaat het worden, een leuke komedie in drie bedrijven.In het eerste bedrijf 

vertellen we hen het verhaaltje van die erfenis en de droomreis. In het tweede  

                   bedrijf, gaan we ons Elza en hare boefer laten dromen van een villa in Spanje    

                  .En mijn buurvrouwen laten we geloven dat ze samen met mij een exotische 

droomreis kunnen maken 

                    

Greet    :    (Onderbreekt hem) En in het derde bedrijf komt dan de ontnuchtering als we 

zeggen  dat het allemaal gelogen is, amai, spannend. 

                    

Drè       :    Voila, en dan gaan de poppen pas echt aan het dansen.  

 

Greet     :    Ik hoop maar dat Drèke het niet te moeilijk krijgt als al die vrouwen, achter de 

waarheid komen. 

 

Drè        :   (geamuseerd) Wees gerust ik ben niet aan mijn proefstuk toe. 

 

Greet   :     Serieus , vertel. 

 

Dré      :     Het is zo al een jaar of 4 geleden,  dat ik ze eens heb wijsgemaakt dat de barones 

van ’t kasteel en ik verloofd waren en gingen trouwen . 

 

Greet    :      Jij en barones Van Demergem?  

 

Drè         :    Ja schoon madame zullen , 30 jaar klant van mij geweest.  

 

Greet :         Weduwe , en schatrijk.   

 

Drè        :    Dat ook ja .En dat was voor ons Elza en JP heel belangrijk.  

 

Greet    :      Dat zal wel.  

 

Drè        :     Ik heb dat zo een tijdje volgehouden, en toen iedereen het echt geloofde heb ik 

dan maar gezegd dat de barones toch mijn type niet was, en dat ik het maar had 

afgemaakt. Ons Elza was in alle staten . Jij bent zeker zot schreeuwde ze , zo een 

ferm madame , een barones… de helft van het dorp is eigendom van haar… en 

jij komt me vertellen dat het jou type niet is . Zot!! 
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Greet    :     Ik hoor ze al bezig.   

 

Drè     :       Ik heb toen gelachen, ik heb er nog plezier aan als ik er aandenk. 

 

Greet   :       Dat zal wel. 

 

Drè       :    Maar ons Irma en ik samen, hebben ook wat afgelachen.  

 

Greet     :     Vertel eens.   

                    

Drè       :    (dromend)  Overal deden wij aan mee, bonte avonden, zangwedstrijden, toneel 

.Wij waren en goed koppel. Maar wat we liefste deden dat was rond Sinterklaas de 

zieken en de gepensioneerde bezoeken , ik als Sint en mijn vrouwtje als zwarte 

Piet.. en overal maar borrels drinken. Dat was me wat.(tegen foto Irma) Eh wicht 

(weemoedig).… Maar op een keer was het gedaan, Zwarte Piet kon niet meer 

mee…..  …niks aan te doen zei de dokter . En zeg nu zelf Sint Niklaas en zwarte 

Piet die horen bij elkaar…da’s een koppel..alleen  stelt die sint niets voor. Maar 

ons Irma heeft mij gevraagd om optimist te blijven,éh wicht.. blijven lachen zei ze 

altijd.  

 

Greet    :    (troost hem) Dat is zeker, blijven lachen Drèke.  

 

                 (We horen dat Drè een berichtje krijgt op zijn GSM) 

 

Drè     :      Wat is dat?  

 

Greet   :      Een berichtje op je GSM.  

 

Drè      :      Lees jij maar Greetje.Dat zal ons Elza wel zijn. 

 

Greet     :    (Leest) “Ben jij helemaal zot geworden, ik zal jou dat Acraprulco gedoe eens uit 

je kop komen klappen…Zot.”     Oei, Oei… 

 

Drè        :    (Geamuseerd)  Voilà ons Elza is op komst, wat heb ik jou gezegd, zet je schrap 

Greetje we gaan beginnen aan het eerste bedrijf. 

 

Greet    :    Zo een GSM is toch gemakkelijk als je iemand je gedacht eens wil zeggen. 

 

Drè       :     Laat ze maar komen, zal ik mijn gedacht ook eens zeggen. 

 

Greet     :    Ik ben er niet gerust in, ik ga werken, seffens staat Elza hier en is er nog niets 

gedaan. 

 

Drè       :     Niet bang zijn, we gaan een schitterende klucht spelen. 

 

Greet   :      Ik hoop maar dat Elza er ook kan mee lachen. 

 

Drè       :     Dat zal het probleem zijn denk ik.  
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Celine  :    (off) Hallo… 

 

Drè    :       Celine is in aantocht. Vooruit de slaapkamer kuisen. Ik kom je helpen. 

 

Greet    :    Maar Drèke, Celine gaat denken, dat wij… 

 

Drè       :    (onderbreekt haar.. ondeugend)Dat is de bedoeling. 

                 (Greet en Drè gaan af in de slaapkamer) 

 

Celine  :    (Komt binnen uit de keuken) Ik ben maar langs achter….(Ziet dat er niemand is) 

Hallo, waar zitten jullie? Hallo ….. dat is verdacht. (Gaat richting slaapkamer en 

luistert aan de deur) Het is niet waar éh. 

 

Greet  :      (off) Amai Drèke , jij hebt dat precies nog gedaan er zijn weinig mannen die het 

                   zo goed kunnen.  

 

Drè     :      Ja, ja , en ik doe dat graag éh meisje. 

 

Celine    :   (verontwaardigt)Ik wist dat het een heet manneke was, ik wist het, den oude bok. 

God lieve hemel.Hoe is het toch mogelijk. (drukt haar oor nog dichter tegen de 

deur) 

 

Drè    :       (off) In mijne jonge tijd  moest ik het alleen doen, maar later samen met ons Irma 

was het toch veel plezanter, zij leerde me de kneepjes van het bed, van A tot Z  . 

 

Greet   :      (off) Ja , ja dat merk ik wel. (Gegiechel en gelach van Drè en Greet) 

 

Celine   :    (Verstaat het natuurlijk helemaal verkeert)De kneepjes van het bed van A tot Z , 

hoor dat eens, hoor dat eens . Ik wist het, ik wist het. Nu leren we de echte 

melkboer kennen.Foei, foei, foei.  

 

Drè      :      (off) Doe ik het goed Greetje?  

 

Greet   :      (off) Prima Drèke.  

 

Drè      :      (Celine wil door het sleutelgat loeren, opeens doet Drè de deur open, Celine valt 

bijna de slaapkamer binnen) Als je alles goed wilt zien en horen moet je 

binnenkomen Celine. 

 

Celine  :     Maar hoort dat eens , de , de …. 

 

Drè       :      (Onderbreekt haar) Oude bok is’t dat wat je wilt zeggen. 

 

Celine    :    Nee hete bok dat wou ik zeggen, foei, foei …ben jij niet beschaamd? En nog wel 

met de kuisvrouw, als je dochter dat moest weten, …(Ze vlucht door de keuken 

naar buiten)….foei , foei , foei.  

 

(Greet en Drè komen lachend uit de slaapkamer)  

 

Greet   :   Foei,foei,foei  Drèke. 
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Drè      :   (geamuseerd) Volgens mij loopt die rechtstreeks naar de pastoor om in mijn plaats 

te biechten.  

 

Greet  :     (gemaakt streng) Nu ben jij verdoemd Drè Vastmans.Den duvel heeft jou in zijn 

klauwen!  

 

Drè     :   (geamuseerd) Duvel? Ik drink liever “Verboden Vrucht”. 

 

Greet  :    Ja dat zal wel, maar als dat aan de oren van je dochter komt, amai. 

 

Drè      :   Dan gaat het stuiven, maar ondertussen is mijn bed toch opgemaakt.(We horen een 

auto toekomen, Drè kijkt venster) Wel daar zie, de familie Dufour stopt hier met 

hunne Mercedes. 

 

Greet   :    De familie Dufour, wie is dat? 

 

Drè      :     Ons Elza , en ze heeft hare boefer meegebracht.  

 

Greet    :    (Gaat richting slaapkamer) Dan is het nu echt tijd om de douche uit te schuren.  

 

Drè     :      Niks van, we gaan onze droomreis voorstellen. (Kijkt door het venster) Ze staan 

met Celine te babbelen, …oei, oei ons Elza krijgt bijna een beroerte.     

 

Greet   :     Celine zal onze bedscène aan het vertellen zijn.  

 

Drè      :     Vlug zitten Je haren wat door elkaar wrijven (doet het zelf bij Greet…wijst op haar 

bloesje) Doe twee… nee doe maar drie  knoopjes van je bloesje open en knoop ze 

paniekerig terug dicht als ze binnenkomen .  

 

Greet   :     (geamuseerd) Jij gaat er toch geen psychologisch drama van maken? 

 

Drè       :    Hier…de vakantiebrochure. (Greet gaat zitten… Drè neemt de brief over de 

erfenis legt hem op de tafel en gaat ook zitten)  

 

Greet   :     (Begint er ook plezier in te krijgen) Spannend hè. 

 

                  (Elza gevold door JP stormt binnen via de keukendeur, Celine blijft nieuwsgierig 

bij de keuken staan, JP gaat naar de barkast … Greetje begint paniekerig haar 

bloesje terug dicht te knopen en haar haren een beetje in de orde te leggen .. Elza 

heeft dit gezien) 

 

Elza     :     (schreeuwt  opgewonden tegen Drè..) Wel! …..Wel!!!..wat is dat hier allemaal.  Jij 

bent zeker zot! 

 

Drè      :     (rustig) Ook een goedendag kind.  

 

Elza     :     (Heftig) En noemt me niet kind. Wat is dat toch allemaal met jou, als dat zo verder 

gaat zal ik maatregelen moeten treffen. Goed verstaan, maatregelen! 
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Drè      :      (Heeft het goed verstaan maar vraagt onschuldig aan Greet) Wat zei mijn dochter?  

 

Greet    :     (Wil iets zeggen) Euh….   

 

Elza     :      (Greet wordt onmiddellijk onderbroken door Elza) Zwijgen jij, jij hebt hier niets 

te vertellen, jij moet hier alleen maar kuisen. (Bekijkt Greet) Wel gaat er nog iets 

van komen? (Greet wil rechtstaan maar wordt door Drè terug op haar stoel 

getrokken) 

 

Drè      :      Greetje heeft vandaag al heel hard gewerkt, hè wicht? 

 

Elza      :     (bekijkt Greet van boven tot onder terwijl die het laatste knoopje dicht doet)Ik zie 

het ja , ik zie het. 

 

                   ( JP heeft ondertussen 2 flessen cognac uit de barkast gehaald , Remy –Martin en 

een goedkoop merk ,  zet de goedkopen fles terug en schenkt zich een glas Remy –

Martin in)  

 

Celine  :     (houdt Greet goed in het oog) Ja Elza dat zijn tegenwoordig de moderne 

kuisvrouwen…foei , foei, foei. 

 

Drè      :      Och God mijn buurvrouw is er ook bij, zet je wicht, en neem een praline.  

 

Celine  :     Nee merci , eet ze zelf maar op. Jij zult ze wel nodig hebben.(terzijde)Hete bok.   

 

Drè      :      Foei Celine, wat een taal, en dat voor een gepensioneerde schooljuf. 

 

Elza      :     Niet zagen. (richting Greet) En wat heeft dat mens hier vandaag al gedaan,buiten 

koffie geslurpt, praline gesnoept en koekjes gegeten….. 

 

Drè       :     (Onderbreekt haar) Mijne GSM opgezet, en jouw SMmetjes gelezen. 

 

Greet    :     Sms jes Drè! 

 

Drè      :      Dat ja… En de slaapkamer gekuist , de vuile lakens gewassen en mijn bed 

opgemaakt. (richting Celine) Maar daar heb ik haar mee geholpen . Met twee gaat 

dat beter, hè Greetje. 

 

Greet     :    Jij bent een specialist 

 

Drè   :         (Met nadruk tegen Celine) Ja wat dacht je, ons Irma leerde mij de kneepjes van  

                    het  bed opmaken van A tot  Z.  

 

Celine    :   (Verontwaardigd) Oh Judas . 

 

Jean-Pierre :  De nagel op de kop Celine.  

 

Drè       :      Daar zie mijne allerbeste schoonzoon is er ook.Moet het vaderland vandaag niet 

verdedigd worden? 
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Jean- Pierre :  Ik klap niet tegen jou. (Schenkt zich nog een borrel in) 

 

Drè      :     (Geamuseerd) Voilà onze diplomatieke betrekkingen springen weeral af.  

 

Elza     :      Wat heb ik allemaal gehoord over, palmbomen, naaktstranden, exotische reizen 

 

Drè      :      (Onderbreekt haar …verbaast ) Je gaat me toch niet vertellen dat mijn dochter al 

op de hoogte is van mijn plannen. 

 

Elza     :      ( windt zich op) Ik weet alles, alles, alles! Zet het maar uit die zotte kop, éh pa, zet 

het eruit of…. 

 

Jean-Pierre : (onderbreekt Elza sarcastisch) Of we zullen maatregelen treffen. (JP schenkt zijn 

derde borrel in, Drè heeft het gezien) 

 

Drè     :    (Onderbreekt Elza.. ironisch ) Zeg JP als je soms zin hebt in een cognacje doe alsof 

je thuis bent en schenk gerust ene in zullen . (JP drinkt zijn glas in één teug leeg, 

staat op en gaat aan het venster staan) 

 

Jean-Pierre:  (Kwaad) Is het misschien teveel dat je eigen schoonzoon hier een borreltje 

drinkt, wel merci. 

 

Drè      :     Het wonder is geschied, mijne schoonzoon klapt weer tegen mij. 

 

Jean- Pierre : Ik ben hier weg.Elza ik wacht in de keuken. (Gaat af in keuken) 

 

Drè     :     (Vriendelijk) Ja jong tot in de week éh. 

 

Elza    :     Ik weet niet wat jij tegen Jean-Pierre hebt. 

 

Drè     :     Ik heb daar niets tegen, niets.  

 

                 (Greet voelt de spanning en wil gaan kuisen)  

 

Greet   :    Zeg Drèke ik ga nu de douche maar eens kuisen éh. 

 

Celine  :   (terzijde tegen Elza) Hoor je dat Elza, ze zegt al, Drèke. 

 

Elza      :  De douche kuisen, dat heb ik je deze morgen al gecommandeerd . 

 

Drè      :   Als er gecommandeerd moet worden zal ik dat wel doen. En zonder GSM.(tegen 

Greet) Zitten blijven Greetje. 

 

Elza     :    Oké ,oké , ik bemoei me niet met jouw zaken, jij bent een vrije mens. Je doet wat je 

wilt. Maar ik wil wel alles weten, alles, zodat ik kan ingrijpen als de zottigheid te 

erg wordt.(windt zich op) Ik zal nog verplicht zijn om je in een home te steken. 

 

Jean-Pierre : (steekt zijn hoofd uit de keuken en roept) Daar had hij allang moeten zitten. (en 

hij is terug weg) 
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Drè     :    (Ironisch tegen Greet) Toch maar goed dat ik een vrije mens ben, en kan doen en 

laten wat ik wil.  

 

Elza        :    Ik wil weten hoe dat zit met die palmbomen, dat naaktstrand en, en …..  

 

Celine  :     (onderbreekt haar) Je hebt gelijk Elza. 

 

Greet   :     (Speelt het spel mee) Mevrouw bedoelt waarschijnlijk hoe het zit met onze 

exotische droomreis naar Acapulco. 

 

Celine   :  (Tegen Elza ) Voilà , hoor je dat, ik heb het je gezegd éh  … exotische droomreis . 

 

Elza     :    Wat heeft dat te betekenen?  

 

Drè       :    Ik zou eigelijk eens op reis moeten gaan, en waarom niet naar Acapulco dat is naar 

het schijnt het aardparadijs.En Greetje gaat mee om mijn rugje in te smeren.   

 

Elza      :    (Over haar toeren) Jij meent dat toch niet éh.Zot!  

 

Drè      :   (Alsof hij het verkeerd begrepen heeft) Jawel, de zon schijnt daar zo fel dat je 

verplicht bent je rug, en al je andere weke lichaamsdelen in te smeren. En op dat 

naaktstrand gaan er nogal wat weke delen te voorschijn komen   

 

Elza      :    (Tegen Celine) Maar is dat nu gene verrekte ezelskop.  

 

Celine   :    Ik ken hem wicht, ik ken hem. 

 

Greet     :  (Leest in de folder) Paradijselijke stranden, vijfsterrenhotel, sauna, massage… 

 

Elza       :  (Windt zich op) Weet je wel goed hoe oud jij bent? 

 

Drè         :  Weet jij het?  

 

Elza       :    Ja !! (Weet het niet) Euh… 

 

Drè      :     Ik ben er nog altijd negenenzestig .Maar volgens Greetje zie ik eruit als ene van 

zestig. 

 

Celine   :   (Sarcastisch) Nog zo een mop en het is Nieuwjaar. (Jean-Pierre komt uit de 

keuken, hij is een stuk zwarte pruimenvlaai aan het eten, schenkt zich een glas 

cognac in, neemt een praline) 

 

Elza    :     (Tegen Greet) En jij kuisvrouw, hoe oud ben jij? 

 

Greet :      Vierendertig mevrouw. (Plagerig) Maar in een onbewaakt moment voel ik mij nog  

                  vierentwintig, éh Drè. 

 

Drè     :      Je mag gerust zijn.  
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Jean Pierre :En maakt het kort éh Elza, om half één moeten we in de mess van de officieren 

zijn, kolonel Van Snik gaat op pensioen en geeft een diner . 

 

Drè       :    (Ironisch)  En daar gaan ze waarschijnlijk geen zwarte pruimenvlaai hebben éh 

jongen. . 

 

Jean-Pierre : (Windt zich op) Bij het leger hebben ze alles, alles, alles, alles!!. (Terug naar de 

keuken) 

 

Drè      :      (Windt zich lichtjes op) Als het maar voorniet is vreet en zuipt die boefer zich 

kapot  ..Witte pralines , zwarte pruimenvlaai en cognac , dat is toch om alles, alles 

onder te kotsen.  

 

Elza     :      (Windt zich op) Zwijg nu eens even… (tegen Greet) Jij bent dus vierendertig jaar, 

en jij wil samen met “hem”naar Acraprulco? Je weet toch dat het gene 

gemakkelijke mens is , dat hij begint te grommelen als de zon twee dagen schijnt, 

dat hij hoge bloeddruk en spataders heeft, een slechte lever en een gevoelige maag, 

regelmatig migraine krijgt en artrose in zijn nek heeft, dan ga ik nog zwijgen van 

de jicht in zijn knoken, het water in zijn knieën en zijn piepende longen. Maar wat 

het ergste is, (heftig) hij geraakt soms zijn verstand kwijt. 

 

Drè        :   (Ironisch geamuseerd) Ja, maar voor de rest mankeer ik niets. 

 

Elza      :    (Probeert het iets rustiger) Als je dan toch eens op vakantie wil gaan, ga dan met 

de bus naar…. 

 

Drè       :    (onderbreekt haar)Echternach…en neem Celine mee, is het dat wat je wilt 

zeggen… 

 

Elza    :     Wel ja naar Echternach samen met Celine. Celine die ken je een beetje beter, en 

wat belangrijk is ze kent haar talen. Frans , Duits…. 

 

Drè     :     (Geamuseerd) Dat is belangrijk ja, zij de talen en ik betalen. 

 

Elza    :     Och nee…een vrouw van negenenvijftig  past toch beter bij jou.  

 

Celine  :    Achtenvijftig 

 

Drè      :     Achtenvijftig? Dat zou je niet zeggen.  

 

Celine  :     (Fier) Nee éh! 

 

 Drè      :     Nee jij hebt meer de carrosserie van echte antiek.   

 

Celine  :     (Staat recht) Ik ben hier weg. 

 

Drè      :      (Geamuseerd) Ga JP in de keuken maar wat gezelschap houden, als je geluk hebt 

is er nog een stuk pruimenvlaai over. (Celine kwaad af in de keuken)  
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Elza     :      (Tegen Drè ) Zie nu wat je doet, je buurvrouw, het liefste mens van de hele 

wereld jaag jij zo maar de deur uit.(Maakt zich ontzettend kwaad) Luister goed... 

jij gaat niet met dat (wijst naar Greet) mens naar Acraprulco, goed verstaan. 

 

                    ( De bel gaat Greet gaat opendoen) 

 

Greet    :     Ik zal wel open doen Drè. (staat op en gaat de hal in)  

 

Elza      :     (Tegen Drè ) Ik weet toch niet waar je verstand is, zie jij dan niet dat die   

                    kuisvrouw op  je centen uit is.Zie jij dat dan niet!!!( Bij de foto van Irma) Ons ma  

                    zaliger moest het  weten. 

 

Drè       :     Die weet dat.  

 

Elza       :    Hoe die weet dat.  

 

Drè   :        (rustig)  Ik klap regelmatig eens tegen ons ma, rustig, kalm, lief en zonder te 

schreeuwen, dat zou jij ook beter eens doen. 

 

Elza    :      Zot!  

 

                  (Greet komt terug binnen samen met Suzane , Suzane heeft een wereldatlas bij)  

 

Greet :         Het is Suzane. 

 

Suzane :      Oh, Elza jij bent ook hier. Ik zal straks wel eens terugkomen. 

 

Drè      :      Kom toch binnen Suzaneke, zet je en neem een praline, als er nog zijn. 

 

Suzane  :     Allee dan.(Gaat zitten ) 

 

Elza      :      Wat voor een boek heb jij daar bij Suzane? 

 

Suzane   :   (Een beetje verlegen ) Och eigelijk niets bijzonders zullen, Drè had mij gevraagd 

of ik in mijne atlas eens kon opzoeken waar …Aca .ca ..ca .. Ec ..Ecter..…(kijkt 

even rond en twijfelt even) Echternach ligt. 

 

Greet     :    En heb je het gevonden? 

 

Suzane   :   (fier) Ja zullen dat ligt in Luxemburg. 

 

Drè       :    Serieus. 

 

Suzane  :    Jij gaat daar met de bond van de gepensioneerde toch 17 nachten naar toe…  of 

niet?   

 

Elza      :    Ik zou willen dromen dat het waar was Suzane. 

 

Suzane   :   (Onnozel ) Hoe! Gaat hij niet?  
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Elza      :     (Heftig wijzend op Drè) Meneer gaat Acraprulco veroveren. De zot! 

 

Suzane  :    (Tegen Drè) Heb je nu toch tegen Elza gezegd dat je naar Acraprulco gaat. En ik 

maar op mijn tong bijten, want jij hebt aan mij gevraagd om tegen niemand iets te 

zeggen, en nu heb je het zelf gezegd.  

 

Greet    :    (Onderbreekt haar) Je kent den Drè, éh Suzane, te eerlijk, te braaf voor deze 

wereld, hij kan zijn dochter niets verzwijgen. 

 

Suzane :    Ik wel ,als ik zwijg, dan zeg ik niks, a ja zo ben ik. 

 

Elza    :      We weten alles Suzane .Hoe is het mogelijk, Acraprulco, ik durf wedden dat hij 

nog niet eens weet waar dat ligt.  

 

Suzane :     (Kijkt in haar atlas) Wel , ik heb er ook achter gezocht en ik kan het ook nergens 

vinden.  Acapulco dat heb ik wel gevonden. 

 

Greet :       Het is dat wat we moeten hebben Suzane. 

 

Suzane   :   Serieus…. dan weet ik het, dat ligt in Mexico. 

 

Elza    :     In Mexico!!  (tegen Drè) Mens , mens toch daar kun je helemaal niets gaan doen. 

Veel te warm, het stikt daar van de muggen, het eten veel te pikant , daar kun jij 

niet tegen, en ze spreken daar naar het schijnt Spaans, daar versta jij niks van.  

 

Drè     :      We zullen ons wel uit de slag trekken. Eh Greetje? 

 

Greet   :     Ja, en Celine meenemen dat heeft ook geen zin, die kent alleen Frans een Duits.  

 

Suzane   :   (Verontwaardigd en ongerust) Ga je Celine meenemen?  

 

Drè       :    (Plagend)  Nee, nee als ze haar Spaans gekend had misschien wel, maar nu niet 

zullen. 

 

Suzane   :   (fier) Ik ken Spaans: (Declameert een brabbeltaaltje)  Buenos dias sinora , una 

cama veu twie persounos. Por vaveur .  

 

                  (Greet en Drè liggen krom van het lachen) 

 

Greet     :    En wat wil dat zeggen Suzane?  

 

Suzane   :    Goede dag juffrouw, een kamer voor twee personen…en euh  por…  

                      (twijfelt even)                  

 

Drè        :     (onderbreekt haar geamuseerd )Por Vaveur dat wil zeggen, aan de voorkant.                  

 

Suzane   :    Si si  , dat klopt, een kamer voor twee personen aan de voorkant. Ja al moet ik het 

zelf zeggen, ik kan mij in het Spaans goed behelpen.  

 

Drè       :      Ja het zou gemakkelijk zijn als jij met zo een talenkennis met mij kon meegaan  
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                    Suzane, maar hoe oud  ben jij ?  

 

Suzane  :      56 jaar.Twee jaar jonger dan Celine!!  

 

Drè       :     56 jaar, als nonkel Kamiel daar maar content mee gaat zijn. 

 

Elza    :      (Begrijpt het niet) Nonkel Kamiel, wat heeft die daar mee te maken?Die zuiplap is  

                  toch dood.  

 

Greet    :    (gemaakt verbaast) Hoe, heb je het nog niet verteld Drèke? 

 

Elza  :       Wat vertelt? 

 

Drè    :      (serieus) Ik zal dat vergeten zijn zeker. Wel….het zit zo…. 

 

Jean-Pierre:  (Komt uit de keuken) Zeg heb je nu nog niet gedaan met zagen, het wordt tijd 

dat we hier weg zijn Elza, seffens missen we het aperitief. 

 

Celine   :    (Komt ook uit de keuken heeft stuk pruimenvlaai vast) Foei, foei,foei, van welke 

bakker komt die pruimenvlaai?  

 

Drè        :    Zelf gebakken. 

 

Celine    :   Dat dacht ik al, die is niet te vreten.  

  

Elza    :     Stil nu.(Tegen Drè)  En wat heb jij mij nog te vertellen over nonkel Kamiel? 

 

Drè     :      (Neemt de zogezegde notaris brief) Dat is nu straf ik dacht dat ik dat gisteren  

vertelt had. Ja er komen al wat gaten in mijn geheugen.  

 

Jean-Pierre  : Dat wisten we al. 

 

Drè    :        Het zit zo, nonkel Kamiel, God hebben zijn ziel, heeft al zijn bezittingen aan mij 

nagelaten.  

 

Celine  :    (Begint te lachen) Dat zal wel, hij had niks, ha, ha… 

 

Suzane   :   Ja hij heeft alles opgezuipt. 

 

Celine    :   (Verbeterd haar) Opgezopen, Suzane.  

 

Suzane   :   Dat ook ja . (Tegen JP die juist aan zijn cognac drinkt) Erg éh! 

 

Greet     :    Dat dachten jullie, maar dat is niet zo, lees eens Drèke. 

 

Drè      :      (Leest de brief) Ik notaris Vercruysen …en zo verder en zo voort…. Deel u mede 

dat Kamiel Vastmans wonende te …. 
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Elza     :     (Onderbreekt hem ongeduldig) En zo verder en zo voort….Wat gaan we erven, dat 

wil ik weten. 

 

Drè      :     Om het kort te maken, nonkel Kamiel heeft mij een kleinigheid nagelaten 

 

Jean-Pierre: (Sarcastisch ) Een lege bak trappist, zes bierglazen en een stoppentrekker. 

 

Drè       :     (Heel gewoon) Dat ook ja, en daar bij nog …4 huizen , acht hectaren bouwgrond , 

aandelen en obligaties ter waarde van 150000 € .  

 

Greet     :   (heel rustig) In oude Belgische franken is dat toch 6 miljoen. 

 

                  (Iedereen is met verstomming geslagen…. ) 

 

Elza     :     Nonkel Kamiel, heeft?…Dus hij heeft… heeft hij …?  

 

Drè      :     (rustig) Ja hij heeft. 

 

Elza      :    (uitzinnig van vreugde… geeft Drèke een kus) Ik wist het pake, ik wist het , 

nonkel Kamiel dat was, een lieve brave  mens , een beetje eenzaam en daarom 

dronk hij af en toe eens een pintje. 

 

Suzane  :     (terzijde) Af en toe , hij heeft zich kapot gedrinkt. 

 

Celine   :     (verbetert) Gedronken. Suzane! 

 

Jean- Pierre: (Gaat onmiddellijk tot bij Drè en neemt de brief en leest) 

Huizen….bouwgrond…aandelen….wanneer heeft die brave man dat allemaal bij 

elkaar gespaard?  

 

Drè      :     Ik zou het niet weten.  

 

Elza    :     (Kinderlijk blij) Nonkel Kamiel toch, nonkel Kamiel toch, jij kunt een mens 

verrassen zullen. Jean-Pierre morgen gaan we een schone boeket bloemen op zijn 

graf leggen . 

 

Drè    :      (Geamuseerd) Je kunt er beter een fles jenever opzetten.(Iederéén lacht ) 

 

Jean- Pierre : (lacht mee) Jij bent me toch een grapjas pake. 

 

Celine  :     En toch heb ik altijd gedacht dat hij gene nagel had om aan zijn gat te krabben. 

 

Jean-Pierre  :  We hebben ons vergist,Celine. Hij had een hele ijzerwinkel om aan zijn gat te 

krabben, ha ha ha .  

 

Elza           :  (kijkt naar boven) Nonkeltje , nonkeltje toch. 

 

Drè     :       Wacht, wacht. Er is wel één kleine, maar plezante voorwaarde verbonden aan de 

erfenis. 
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Elza    :      (Een beetje ongerust) Welke voorwaarde pake?  

 

Suzane  :    Daar begint het al, voorwaarden, God weet wat dat gaat zijn. 

 

Elza     :      Maar zwijgt toch Suzane.Vertel pake, vlug. 

 

Drè     :      Lees eens Greet.  

 

Greet  :       (Neemt de brief en leest) De erfenis van de heer Kamiel Vastmans zal pas geheel 

overgemaakt worden aan de rechthebbende persoon. 

 

Drè     :      (Onderbreekt haar) Dat ben ik.  

 

Greet   :      (Leest verder) Wanneer de volgende voorwaarde zijn vervuld: De heer Andrè 

Vastmans zal er zich toe verbinden een exotische droomreis te maken van 

tenminste 15 dagen, in het gezelschap van iemand van het andere geslacht, en die 

niet , ik herhaal , die niet tot zijn familieleden behoord. Pas wanneer deze 

voorwaarde vervuld zijn kan de heer notaris overgaan tot het verlijden der akten. 

Ps: Voldoende geld om deze droomreis te maken is voor de desbetreffende 

erfgenaam beschikbaar bij de bovengenoemde notaris. Voilà, dat was het. 

 

Elza  :       (enthousiast) Wel dan moet jij dat zo vlug mogelijk doen pake.Ik zal je koffers wel 

helpen pakken. 

 

Celine    :   En die desbetreffende erfgenaam moet iemand meenemen van het andere 

geslacht?  

 

Susane   :   En ze mag niet, ik herhaal , niet tot de familie behoren?  

 

Celine en Suzane: (samen zonder elkaar te bekijken) Dat is interessant.  

 

Jean-Pierre : (vertrouwd het toch niet echt) Jij bent ons toch niets aan het wijsmaken, éh pake? 

 

Drè    :      Ik? Het Belgisch leger iets wijsmaken , ik zou niet durven. 

 

Elza   :       (Lief) Pake een exotische droomreis dat zal je goed doen.Dat had jij al veel langer 

moeten doen.Ik zal morgen eens wat nieuwe zomerkleding kopen, een short en wat 

T -shirts. 

                   

Jean-Pierre :  En zie dat je je zwembroek niet vergeet. 

 

Drè      :      Er is daar een naaktstrand JP. 

 

Jean –Pierre : Gelukzak. 

 

Greet :       Zonnebril en zonnecrème, moet je zeker meenemen. 

 

Suzane :     (staat een beetje afzijdig te dagdromen) En mijne bikimini, en dat rood gestreept 

kleedje mag ik ook zeker niet vergeten. 
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Celine    :   (staat aan de andere zijde te dagdromen) En iets om op mijn hoofd te zetten, want 

de zon zal daar wel branden.  

 

Elza    :       En je GSM niet vergeten ,dan kan ik je alle dagen bellen, je weet dat ik je niet 

lang kan missen. 

                 

Drè      :     Dat is goed kind. 

 

Jean-Pierre : En wie ga je meenemen, pake? 

 

Drè      :     Ik heb eigelijk nog niets beslist. 

 

Suzane :   Wel dan stel ik voor….. 

 

Celine    :  (Onderbreekt Suzane…Heel lief tot bij Drè)  Lekker pruimenvlaai  Drèke.Dat 

recept moet je mij eens geven. 

 

Jean-Pierre:  (Heeft een glas uit de kast gehaald wil Drè een cognac inschenken) Voor jou ook 

een cognacje pake?  

 

Drè      :    Ik hoor precies een gefluit in mijn oren , dat zal het Belgische leger zijn dat 

capituleert… het praat weer met de vijand.(Iedereen lacht) 

                 Celineke, geef me eens een pralineke.( Celine en Suzane   proberen een praline te  

                   bemachtigen om ze aan Drè te geven) 

 

Celine  :    Wees toch eens rustig, hij heeft het aan mij gevraagd.( ze steekt een zwarte praline 

omhoog)  

 

Drè         :   Een witte!!  

 

Suzane  :   ( Suzane heeft een witte praline genomen en steekt ze triomfantelijk omhoog en 

loopt giechelend naar Drè)  

 

                   

 

Doek 

 

 

 

Pauze 
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Derde tafereel 

 
 

                 ( De volgende dag, het is zaterdag, Greet is er vandaag niet, Suzane is aan het 

afstoffen en Celine heeft juist de gordijnen gewassen en terug gehangen, Drè zit in 

de zetel zijn krant te lezen, zijn voeten liggen op een voetbankje) 

 

Celine  :   (Bekijkt de gordijnen) Voilà , die gordijnen zijn weeral proper, dat kuispersoneel 

van tegenwoordig ziet niet eens als die vuil zijn . 

 

Suzane   :  (terwijl ze ijverig afstoft) En stof afnemen daar hebben ze precies ook geen 

verstand van. 

 

Drè      :    Zou één van de vrouwtjes zo goed willen zijn om mij een tasje koffie in te 

schenken. (Celine en Suzane laten alles vallen en stormen naar de keuken, Suzane 

is het eerst bij de keuken)  

 

Suzane :    Zeker Drèke, daar zal ik eens vlug voor zorgen. 

 

Celine   :   Ik kan dat ook zullen. 

 

Suzane   :  Maar ik kan dat beter.Nèh!! (Suzane af keuken) 

 

Celine  :    (tegen Drèke) Dat is me toch een raar mens, stel je voor dat je daar een hele dag 

moet mee samenleven.Allee stel je voor dat je samen met Suzane 17 dagen op 

vakantie zou gaan. Zeg nu zelf dat is toch niet te doen éh Drèke.   

 

Drè     :      Ik geloof het ook niet.Nee… nee , ik weet het zeker dat is niet te doen.  

 

Celine  :     Je zou overspannen terugkomen. 

 

Drè      :      Knettergek zou ik worden. 

 

Celine   :    Zij denkt er nochtans anders over hoor. (Fluistert vertrouwelijk tegen Drè) Ik zal 

je eens iets vertellen.Ze wil jou met alle geweld inpalmen , versieren, maar niet 

omdat ze je graag ziet , nee , ze wil alleen maar aan jouw geld zitten. Die erfenis 

van nonkel Kamiel spookt dag en nacht door hare kop, ze kan er zelfs niet van 

slapen. 

 

Drè         :   Serieus? 

 

Celine     :   Ze heeft het mij zelf gezegd .Straf éh. 

 

Drè      :      (Speelt het spel mee)Dat is straf ja, goed dat jij me dat vertelt Celine. 

 

Celine   :    Suzane is altijd een geldwolf geweest dat weet je toch. Geld , geld , geld , altijd 

maar geld. En zeg nu zelf dat heeft toch niets te maken met iemand graag zien . 

 

Drè      :      Dat is waar Celine. Jij bent toch zo niet?  
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Celine :       Ik? Bijlange niet, dat weet je toch eh Drèke. Ik help je gewoon omdat jij mijn 

buurman bent. Zal ik jou een lekker borreltje inschenken ? 

 

Drè     :       Nee wicht bedankt, straks misschien. 

 

Celine  :     En zit je zo goed Drèke, of moet ik nog een kussentje achter je rug steken?  

 

Drè      :     (Profiteert van de zaak) Wel ja, een kussentje dat zou niet slecht zijn.Ik heb 

trouwens wat pijn in mijn rug. 

 

Celine   :    Is’t waar manneke. (Fluistert)Als Suzane naar huis is zal ik je eens masseren. 

Alles van kop tot teen eens goed losmaken.  

 

Drè       :    Losmaken? Dat is goed wicht, jij kunt dat, Suzane wil het ook doen zullen, maar  

die haar handen dat is juist schuurpapier, die gaat me serieus pijn doen.Allee dat 

denk ik toch. 

 

Celine  :    (sensueel) Dat is zeker, en ze heeft er geen verstand van, masseren moet je met 

liefde, gevoel en passie doen .(wil er al aan beginnen) 

 

Drè      :     Serieus…Passie … oei, oei …Ga nu maar vlug in de slaapkamer kijken, daar vindt 

je wel een kussentje.   

 

Celine   :   (Blij)  Dat is goed Drèke.(Celine af in de slaapkamer) 

 

Suzane   :   (Op uit de keuken met tas koffie, spreekt haar beste Spaans) Una kaffè signor 

Andrèos.  

 

Drè       :     Gracias signora Suzy. 

 

Suzane   :   (In de wolken) Dat kun jij schoon zeggen. 

 

Drè        :    Wat wicht? 

 

Suzane   :   (Sensueel ) Signora Suzy. 

 

 Drè     :      Si , si ,of dacht jij dat ik geen Spaans kende.  

 

 Suzane  :   (Droomt)  Wij zouden daar in Acraprulco onze plan nogal trekken éh Drèke. Ik 

zou je daar nogal vertroetelen op dat naaktstrand.Hi hi hi… 

 

Drè       :    Ja éh, hi ,hi hi. (Proeft aan zijn koffie) Je hebt geen suiker in mijne koffie gedaan.  

 

Suzane  :    Ooh dat zal ik vergeten zijn. (Loopt vlug naar de keuken) 

 

Drè     :       En dan zeggen ze dat geld niet gelukkig maakt, ik doe alleen maar alsof ik er heb 

en ik word hier verwend als een prins.  

 

Suzane   :   (Op met de suikerpot komt bij Drè)  De suiker, hoeveelos klontjos?  
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Drè        :   Twie als het kannos. (Suzane doet twee klontjes in Drè zijn koffie) Bedankt. En nu 

nog een scheutje melk. 

 

Suzane   :   Och ,die ben ik ook al vergeten. 

 

Drè        :    Jij zit teveel met die Spaanse les in je kop Suzy. (Suzane huppelt met een blij 

lachje de keuken in… Drè kijkt naar de slaapkamerdeur) Volgens mij kan 

Celineke geen kussentje vinden, of wel is ze mijn bed aan het opmaken,  

                   en mijn kleerkast aan het hertasten om te kijken of er geen vrouwenlingerie in ligt.  

 

Suzane  :   (Op uit de keuken met melkpot) Una scheutos melkos por, singneur. 

                  (Giet een scheutje melk in de koffie van Drè) 

 

Drè       :   (Doet teken dat Suzane dichter moet komen, fluisterend) Zeg Suzaneke , ik heb een 

beetje pijn in mijne rug en…. 

 

Suzane  :   (Onderbreekt hem bezorgt ) Maar Drèke toch.  

 

Drè        :   (geniepig) Ja en nu wil Celine mij masseren, maar je kent Celine , veel te brutaal 

éh , allee, ik heb daar schrik van. 

 

Suzane  :    (serieus) Dat kan ik mij heel goed voorstellen, Drèke. 

 

Drè       :   Die gaat mij afbreken, heb je al eens gezien hoe grof die haar handen zijn, amai 

zullen. Nee ik heb veel liever dat jij mij masseert, jouw handjes zijn toch veel 

zachter, dat weet ik zeker. Maar je kent Celine éh, opdringerig, altijd gelijk willen 

hebben. Dat is geen gemakkelijk mens zullen. 

 

Suzane    :  Tegen wie zeg je het Drèke. Dat weet ik al jaren. 

 

Drè           : (doet teken dat Suzane dichter moet komen en fluistert) En euh , ik weet het niet 

zeker maar ik denk dat ze op mijn geld uit is. 

 

Suzane  :    (Zelfzeker)Natuurlijk, dat is zeker,daar moet je niet aan twijfelen, Celine is altijd 

een geldwolf geweest. Ze heeft een goed pensioen als gepensioneerde 

schooljuffrouw maar ze is nog te pinnig om fatsoenlijk gekleed te lopen. Heb je al 

gezien wat een oude brol die altijd aan heeft.   

 

Drè      :     (geeft haar gelijk) Ja dat is waar. Stel je voor dat ik met Celine samen over de 

straat zou lopen, mens toch, ik zou nogal in affronten vallen. 

 

Suzane  :    (maakt het nog erger) Stel je voor dat je daar 24 uren per dag moet mee samen 

zijn, op vakantie bijvoorbeeld. 

 

Drè        :   (Heel serieus)Nééé ,dat is niet te doen… allee volgens mij. 

 

Suzane   :  Natuurlijk niet. Ik zeg je, pas op voor Celine die is voor niets te vertrouwen. Nee, 

nee ik zal je wel eens lekker verwennen.  
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Drè       :    Dat is goed ja, maar je moet wachten tot Celine naar huis is.  (Drinkt van zijn 

koffie)  Lekkere koffie, juist zoals ik hem graag heb. Straf , sterk en heet.  

 

Suzane   :   (lacht beetje verlegen) Hi hi,hi…(fier)Ja al moet ik het zelf zeggen, dat is waar… 

euh , ik bedoel koffie zetten dat kan ik 

 

Drè        :    (om haar nog meer op stang te jagen) Ik begrijpt niet waarom jij nooit getrouwd 

bent Suzaneke, jij bent de ideale vrouw om een vent te verwennen. 

 

Suzane   :   (Gaat verleidelijk naast Drè zitten, trekt haar bloesje een beetje over één schouder 

zodat het bandje van haar BH zichtbaar wordt …. En zegt sensueel) Ik weet het 

Drèke, maar het is nog niet te laat om er aan te beginnen. 

 

Drè     :       Ja dat is waar, jij bent nu de iets rijpere vrouw…. Allee ik wil zeggen geen groene  

                    appel meer, maar een rijpe perzik, die op punt is om geplukt te worden en waar je  

dan in kunt bijten zodat het sap langs je kinnebak afloopt.Hummm lekker. 

 

Suzane :     (In de wolken en nog wat dichter bij Drè) Jij hebt veel verstand van vrouwen éh 

Drèke. (Trekt haar bloesje nog iets verder van haar schouder) 

 

 Drè     :     (Ziet het bandje van de BH) Ah ik zie dat je de tombola van de volleybal van vorig 

jaar nog aan hebt. Is’t een gemakkelijke? 

 

Suzane :    De beste die ik ooit heb gehad Drèke.Maar hij begint een beetje te verslijten.  

 

Drè       :   Ik heb vorige week opnieuw tombola ’s gekocht. Wie weet. 

 

Suzane  :   (dromend) Ja wie weet. 

 

Celine  :  (Celine komt uit de slaapkamer met een kussentje) Voilà zie.(Ziet Suzane zitten)  

                Wat zit jij daar te doen, ik dacht dat jij de douche ging uitschuren.  

 

Suzane :   Daar is Elza mee bezig. En trouwens ik heb koffie gemaakt voor Drèke, éh 

manneke. ( we horen het geluid van een kettingzaag) 

 

Drè       :  Wat is dat? 

 

Celine :   Dat zal de Jean-Pierre zijn, hij ging de haag knippen . 

 

Drè      :     Knippen, met de kettingzaag?  

 

Suzane  :   Dat zal wat vlugger gaan zeker.  

 

Drè       :   (Sarcastisch) Het is niet te geloven éh, wie had er nu gedacht dat mijne schoonzoon 

hier ooit een poot zou uitsteken. (We horen op de achtergrond af en toe de 

kettingzaag) 

                   

Celine  :  Pas eens op Suzane. (Steekt het kussentje achter Drè zijn rug.)Goed zo Drèke. 

 

Drè       :   Prima.  
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                 (Celine gaat dan aan de andere kant van Drèke op de canapé zitten) 

 

Drè    :     (Drèke zit tussen de twee ingeperst) Zit je zo een beetje op je gemak dames. 

 

Suzane en Celine:  (Samen) Ja, heel goed. 

 

(Op dat ogenblik horen we het geluid  van Drè zijn GSM , die in zijn broekzak zit)  

 

Celine  :   Wat is dat? 

 

Suzane  :   Wat ? Ik hoor niets. 

 

Celine   :   Ja we weten dat jij potdoof bent Suzane.  

 

Drè        :   (Luistert) Ja nu hoor ik het ook, dat is mijne kanarievogel in de keuken. Het is 

precies of die een serieuze snotvalling heeft éh.  

 

Suzane  :   (heeft het ook gehoord, verbaast) Dat geluid komt uit je broek. 

 

Drè       :    (Staat recht) Oei, dat is erger. (Houdt de vrouwen voor de gek) Mijne vogel heeft 

altijd goed kunnen fluiten, maar op deze manier heb ik hem nog nooit bezig 

gehoord. (De vrouwen staan ook recht) 

 

Celine   :   Dat is je GSMmeke , die in je broekzakje zit, Drèke. 

 

Drè      :    Dat zal het zijn, mijne GSMmeke. (Haalt de GSM uit zijn broekzak…beetje 

paniekerig vraagt aan de vrouwen) Wat moet ik nu doen, op welk knopje moet ik 

drukken? 

 

Suzane  :   De rode. 

 

Celine   :   Nee Suzane , op de groene. Trut. (gsm stopt) 

 

Suzane  :   (Begint Celine te duwen) Wat zeg jij daar, ben ik een trut. 

 

Celine   :   Geen gewone trut , maar een lompe trut, lompe, lompe trut.   

 

Suzane  :   (Maakt zich serieus kwaad, duwt en slaat op Celine) En weet je wat jij bent, en dat 

heeft Drèke zelf tegen mij gezegd. Een turbotrut dat ben jij.Een turbotrut!! 

                 ( Suzane blijft kloppen naar Celine die naar alle hoeken van de kamer vlucht)  

 

Celine   :   Een turbotrut!! Ik? 

 

Suzane  :   Ja jij, en ik ben een sappige perzik, met veel sap om langs Drèke zijn kinnebak af 

te lopen. 

 

 Celine   :   Een sappige perzik, ha ha , een verrimpelde zuurpruim zeker. 
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Suzane    :  (klopt op Celine)Wat zeg jij daar. (Celine vlucht de slaapkamer in… Suzane  

                   vraagt aan Drè) Een  turbotrut, wat is dat eigelijk Drèke? 

 

Drè       :     Euh… dat is geen gewone trut , maar de trut die boven alle grote trutten staat. 

Allee zo, zo iemand als Celine .  

 

Suzane  :    Volià .( Suzane af in de slaapkamer, kabaal in de slaapkamer)(gsm gaat terug) 

 

Drè      :      Ik zal maar gokken op groen. (Duwt op de knop van de GSM en houdt hem aan 

zijn oor) Hallo, wat… a jij bent het Greetje .Ja, ja het is hier nogal druk, mijn 

buurmeisjes zitten hier in mijn slaapkamer te ravotten. 

                 (Celine komt uit de slaapkamer ,achterna gezeten door Suzane, Suzane gooit met     

                   kussens en kleerhangers naar Celine, lopen  met veel kabaal af keukendeur..) De 

strijd is losgebarsten, om het best in mijn gunst te staan. Ik zit hier als een sjeik in 

zijn harem, ha ha.  

                  Ons Elza is ook hier ja, die is de douche aan het uitschuren, dat was nodig naar het 

schijnt. En het Belgisch leger is de haag aan het knippen. (Celine komt via de 

keuken terug opgestormd en gaat in paniek langs Drè op de canapé zitten) 

 

Celine   :   Drèke…Drèke… Suzane is zot geworden. 

 

Drè       :    Dat heeft ze allang éh Celine.Zot en een beetje simpel. 

 

Suzane  :   (Komt op via de keuken, heeft een elektrische kettingzaag bij en komt dreigend tot 

bij Celine) En als jij mij nog één keer durft beledigen, dan, dan…(Laat de 

kettingzaag bollen) 

 

Drè      :     Suzane zet dat ding af, dat is gevaarlijk zullen.(Suzane zet de kettingzaag stil) 

 

Suzane :    (Dreigend tegen Celine) En pas op éh schooljuffrouwtje.  

 

 Drè      :    (In de GSM) Dat was die van links, ze wil stoofhout maken van die van rechts.. Ja 

meisje ,goed, bedankt voor het bellen. (tegen de vrouwen) Greetje zegt dat je 

voorzichtig moet zijn.  

 

Suzane  :   (Tegen Celine) Zij daar moet haar manieren houden. 

 

Celine   :    (Tegen Suzane) En jij hebt geen manieren. 

 

Suzane:      (Suzane dreigt met de kettingzaag)   Pas maar goed op of….. 

 

Drè       :    (Onderbreekt Suzane) Als jullie nog lang ruzie maken dan zet ik je allebei aan de 

deur en kom je er nooit meer in. (De vrouwen zijn rustig) 

 

Elza    :     (Op uit de keuken) Zeg wat was dat hier toch voor een lawaai. 

 

Drè     :     t’Is weer rustig kind. En is de douche proper? 

 

Elza    :     Die blinkt weer pake, wat die kuisvrouw hier heel de dag doet, wel ik weet het niet. 
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Celine   :   Koffie drinken en koekjes eten. 

 

Drè      :     (Om nog meer van de vrouwen gedaan te krijgen) Ja ik heb me vergist in dat mens  

, ik wou ze eerst meenemen naar Acapulco, maar dat is geen goed idee denk ik.  

 

Elza     :     (Blij) Pake , jij bent een verstandige mens. (Celine en Suzane krijgen weer wat 

meer hoop)  

 

Suzane :   ( Gaat aan de andere kant van Drèke op de canapé zitten) Een heel verstandige 

mens  is ons pake.(Gaat een beetje op Drè zijn schouder hangen zodat hij heel 

scheef komt te zitten) 

 

Drè    :      (Tegen Celine) Wil jij een beetje op mijn andere schouder gaan hangen Celine , 

dan is het evenwicht weer hersteld. (Celine doet dit) 

 

Celine   :    Graag Drèke. 

 

Jean-Pierre :  (Op uit de keuken… vrouwen laten Drè terug los) Zeg wat is hier allemaal aan 

de hand. Ik wou juist de laatste afzagen en toen kwam zij daar (wijst op Suzane) en 

pakte de kettingzaag.  

 

Drè       :    Ja dat is straf, die zeldzame keer dat JP aan het werken is, pikken ze ook nog zijn 

getuig. 

 

Jean-Pierre : Ik was juist zo goed bezig. Nog ene en alles lag tegen de grond. 

 

Drè      :     (krijgt argwaan)  Nog ene en alles …. Wacht eens even makker. (Drè recht en 

stormt  naar de keuken) (Off) Nonde miljaar , de nonde , hij heeft niet alleen mijn 

haag naar ook al mijn Japanse kerselaren omgezaagd. (Komt terug binnen, tegen 

JP) (De vrouwen gaan ook kijken) 

 

Jean-Pierre : (Is ondertussen al naar de barkast gegaan om zich een borrel in te schenken) Ja 

goed éh. Celine zei me dat ik al wat te dicht bij haar huis stond, zoveel mogelijk 

moest inkorten. 

 

Drè     :     Maar jij hebt alles tot gelijk de grond ingekort. 

 

Jean-Pierre :  Ja zo ben ik, als ik iets doe dan doe ik het goed. Een militair maakt nooit half 

werk. 

 

Elza :        (Ironisch) Ik zal maar zwijgen zeker. 

 

Drè         :   (Maakt zich kwaad) Weet je wat je bent boefertje, weet je het ? 

 

Jean-Pierre : (Geamuseerd)  Ja pake , een scheve landmijn, een belachelijke zandstuiver, een 

gekreukelde Belgische vlag,  en euh 

 

Drè      :      (Onderbreekt JP) En een kieken. Een kaki gekleurd kieken met een paar strepen 

op zijne vleugel. 
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Jean-Pierre : (Lacht er mee)   Dat ook ja, jij bent toch een komiek éh pake.Een kaki gekleurd  

kieken, ha ha… (heeft ondertussen de fles met dure cognac en de borrels al 

genomen) Ook een borrel pake? 

 

Drè       :     Nee merci , gecamoufleerde mussenschrik. 

 

Jean-Pierre : (Kan er mee lachen) Dat is ook een goeie, die had ik nog niet gehoord. 

 

Elza    :     Och pake , die bomen stonden daar toch maar onder de voeten, ik was daar allang 

op uitgekeken. 

 

Drè   :         Zij was daar op uitgekeken. En aan mij wordt hier niets gevraagd. 

 

Elza      :    Je had daar alleen maar vuiligheid van. 

 

Celine  :    Ja , en in het najaar waaide al die vuil bladeren op mijn terras.  

 

Drè        :   Ik vond dat die bomen daar schoon stonden. 

 

Suzane  :     Die stonden daar heel schoon.  

 

Celine    :    (wil Drè ook niet tegenspreken) Ja , spijtig… 

 

Elza        :    Wees gerust pake, Jean-Pierre zal dat allemaal wel opruimen en schoon in stukjes 

zagen. 

 

Jean-Pierre :  En dan kom ik het volgende week halen, met de camion van het leger en dan 

kan ik het in de winter opstoken in mijne openhaard. 

 

 Drè       :    En ik mag me dan af en toe bij jullie eens komen warmen, of niet? 

 

Jean-Pierre : (geamuseerd) Natuurlijk pake, als je een goeie fles cognac meebrengt en dan 

klappen we over nonkel Kamiel. 

 

Drè        :    (onderbreekt hem)  Zijn erfenis . 

 

Jean- Pierre : (ongelovig) Dat die zuipschuit toch zoveel geld en goed bij elkaar heeft 

gekregen   .Niet te geloven. Gezondheid Kamiel. 

 

Suzane   :     Gezondheid zegt hij… die mens is dood!!! 

 

Elza     :     (dromend) Niet te geloven. (wrijft zich in de handen) 4 huizen , 8 hectaren 

grond.150000€ 

 

Jean-Pierre : Ja , weet je wel goed wat we daar allemaal kunnen mee kopen.Een nieuwe 

Mercedes, een buitenverblijf in Spanje…een… 

 

Drè        :   (onderbreekt hem)Jij gaat daar voorlopig nog niets mee kopen boefer, ik ben hier    

                  de erfgenaam.  Ik,  goed verstaan!  
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Suzane   :    Dat klopt Drèke, je niet laten doen manneke. 

 

Celine    :    Maar bemoei je daar toch niet mee Suzane. 

 

Jean –Pierre : (tegen Celine) Ons Elza is zijn enige dochter, dus….. 

 

Elza      :    (onderbreekt hem) Jean-Pierre laat onze pa nu eerst eens rustig op vakantie gaan, 

daar zal hij wel nadenken over zijn fortuin, eh pake? 

 

Drè        :    Je mag gerust zijn, als ik daar in mijne blote flikker op dat naaktstrand lig ga ik 

heel hard nadenken over de dingen des levens. 

 

Jean-Pierre : (geamuseerd) Pas toch  maar op als je gaat zwemmen in je blootje want daar 

zitten haaien. Eén hapje….(met hoog stemmetje) en je kanariepietje is weg.Ha , 

ha ha…  

 

Elza       :    (vermanend) Jean-Pierre!!! 

 

Suzane     :  Als Drèke gaat zwemmen doet hij zijn zwembroek aan.Eh manneke? 

 

Elza       :    Ja ik zal morgen eens een schoon modern zwembroekje gaan kopen.  

 

Drè      :       Een kanariegele dat zie ik graag Elza. 

 

Elza      :      Komt in orde pake. 

 

Jean – Pierre : (geamuseerd) En weet je al welke vlam je gaat meenemen melkboertje? 

 

Drè    :         Nog niet JP , misschien kun jij me wat raad geven. 

 

Jean –Pierre :  Dat kan ik zeker, maar…(kwade blik van Elza) ik ga dat niet doen. 

 

Suzane  :  (onderbreekt hem, vriendelijk) Zal ik jou nog een tasje koffie inschenken Drèke? 

 

Celine   :   (Melig vriendelijk) Er is nog van die lekkere pruimenvlaai in de koelkast, zal ik jou 

een stukje halen? 

 

Suzane   :  Och Celine doe niet belachelijk, gisteren heb je gezegd dat die vlaai niet te vreten 

was en nu probeer je Drèke rond je vinger te binden, om toch maar mee mogen te 

naar Acraprulco. 

 

Celine    :  Zij zal ook eens iets zeggen. Trut. 

 

Suzane   :  (maakt zich boos) Ah.. ik ben een trut, en jij bent een geldwolf. ( Suzane drijft 

Celine met de kettingzaag de slaapkamer in) Een achterbakse turbo geldwolf trut 

dat ben jij….. 

 

Elza      :    Dames je gaat hier toch geen ruzie maken zeker.(af slaapkamer) 

                  (We horen kabaal in de slaapkamer) 
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Jean-Pierre : Toch maar een borrel pake?( Steekt de fles dure cognac omhoog) 

 

Drè          :   Ja jongen dat heb ik nu nodig, maar geef mij maar van die goedkopen, die duren  

                     Remy-Martin is voor jou. 

 

Jean  - Pierre : Ik weet toch niet hoe jij die brol kunt zuipen, foei.  

 

Drè          :    Ik vind die niet slecht, en heel wat goedkoper. 

 

Jean-Pierre : En jij koopt speciaal voor mij die duren . Jij bent toch nog de slechtste niet. ( We 

horen in de slaapkamer de kettingzaag) 

 

Elza   :        (off) Dames asjeblieft .  

 

Drè       :     (geamuseerd tegen JP) Seffens kun je mijn slaapkamer ook nog opstoken in je 

openhaard.  

 

 

 

Doek 
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Vierde bedrijf 

 

(Het is vrijdagmorgen 8u30, vandaag wordt Drèke 70 jaar. Hij is de tafel aan het dekken 

koffie , koeken, pralines, bloementjes en een fles champagne. Hij heeft zijn beste kostuum 

aan, alles ziet er keurig uit, alleen zijn plastron hangt een beetje scheef.) 

 

Drè  :     (Hij schikt wat bloementjes in een vaasje en bekijkt fier de tafel) Volià ziet er goed 

uit..(tegen foto Irma) Ja ja vrouwtje ik wordt vandaag 70 jaar.Dat is al oud éh? Waar 

is de tijd dat jij een schone grote gâteau bakte op mijn verjaardag. De laatste keer 

had je er “Drèke 62” op gegarneerd. (beetje weemoedig) En nu? Ja, ik heb wat 

koffiekoeken gehaald. Seffens komt Greetje. Wat zeg je, ons Elza ,die zal het wel 

vergeten zijn, zoals altijd. (Wil terug naar de tafel gaan, draait zich plots om, bekijkt 

de foto) Wat vrouwtje?… Hangt  mijne plastron weer scheef. Ah ja…(Hangt zijn 

plastron recht) Merci wicht, (Korte pauze ..kijkt ongeduldig op zijn uurwerk,  de bel 

gaat)  Dat zal ze zijn.(Gaat de buitendeur opendoen) 

 

Greet  :    (Komt binnen, ze is mooi opgekleed en ze heeft een doos bij. Ze zingt) 

                Happy birthday …..(Drè staat glunderend te luisteren) 

 

Drè       :   Kom binnen kind, kom binnen, ik ben blij dat je er bent.(bekijkt Greet) En zo mooi 

gekleed.  

 

Greet     :  Dat had je mij toch gevraagd. Of niet? 

 

Drè       :   Natuurlijk Greetje, natuurlijk. Zet je. 

 

Greet    :   (komt verder en zet de doos op de tafel) Eerst de jarige kussen, kom eens hier. 

 

Drè       :  Kussen… a ja dat is zeker, kussen (geamuseerd) Daar zit ik al de hele morgen op te 

wachten. 

 

Greet    :   (geeft Drè drie kussen) Proficiat Drèke, en nog vele plezante jaren . 

 

Drè      :    Merci kind, merci, fijn dat je er bent, echt fijn.  

 

Greet     :  (geeft de doos aan Drè) Hier zie, een cadeautje. Maar wees er voorzichtig mee. 

 

Drè        :   Maar meisje dat was toch niet nodig, je bent hier zo ook welkom zullen. 

 

Greet      : Dat weet ik, ik moet hier vandaag eigelijk komen kuisen. 

 

Drè       :    Niets kuisen . We gaan mijn verjaardag vieren . 

 

Greet    :    Doe dan maar eens vlug die doos open. 

 

Drè       :    Ik ben benieuwd.(maakt de doos open.. er zit een gâteau in met in “Drèke 70” op 

gegarneerd …Drè is ontroerd gelukkig) Maar kijk me dat nu eens, …(Haalt de taart 

uit de doos, laat ze aan  de foto van Irma zien) Irma kijk eens wat een mooie gâteau 

ik van Greetje gekregen heb. En zie eens hoe mooi daar “ Drèke  70” op gegarneerd 

is. 
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Greet       : (fier) Zelf gebakken.  

 

Drè        :   (nog tegen Irma) Ze heeft hem zelf gebakken wicht… schoon éh?(zet de gâteau 

terug op  de tafel) Maar kind toch, maar kind toch. Dat heb je nu goed gedaan zullen, 

ik ben er echt blij mee. Kom hier dat ik je een kus geef. 

 

Greet     :    Ik hoop dat hij jou gaat smaken. 

 

Drè   :     Dat hij ons gaat smaken zeker, alleen ga ik die nooit opkrijgen. Kom zet je ik zal 

koffie inschenken.En neem een koffiekoek, die gâteau bewaar ik voor straks. Dan 

kan ik nog wat opscheppen tegen mijn buurvrouwen.(schenkt ondertussen koffie in) 

 

Greet    :  En tegen Elza en hare boefer. 

 

Drè     :    Die zullen mijne verjaardag wel vergeten zijn, zoals altijd. (ze gaan aan de tafel 

zitten) Pak weg en laat het je smaken, nu zijn we nog alleen, seffens komt die van 

links, even later gevolgd door die van rechts onze eetlust weer verstoren.  

 

Greet   :  Hummmm … lekker koffiekoeken.Dat gaat smaken. (er wordt gebeld ) 

 

Drè      :   Het is verdorie niet waar éh, kunnen ze ons nu niet even gerust laten. 

 

Greet   :   Blijf maar zitten Drèke , ik zal wel opendoen.(staat recht)  

 

Drè       :   Wie zal het zijn, links of rechts, ik gok op links. En jij? 

 

Greet   :     (kijkt ondertussen door het venster) Er staat een groene Fort Escort voor de deur. 

 

Drè      :     (staat op en gaat ook aan het venster kijken) Die auto ken ik niet.  

 

Greet   :    (de bel gaat opnieuw ) Precies ook nog haast.  ( Greet gaat de hal in en we horen 

haar off) Goede morgen meneer. 

 

Stefan   :   (off met veel lawaai) Ah ben jij nonkel Drè zijn nieuw lief, ik heb al veel van jou 

gehoord. 

 

Greet    :   Is’t waar. 

 

 Stefan  : (off)Ja zullen, schoon poppetje dat moet ik zeggen. 

 

Drè      :   (Weet al wie het is en is er niet gelukkig mee) Het is niet waar éh wat komt die 

paljas hier nu doen. 

 

Stefan   :  (komt binnen, gevolgd door Greet) En waar zit hier de jarige. (stormt op Drè   

                 af en feliciteert hem) Hier zie , daar  zie, hier is hij zie,  het feestvarken!!  

 

Drè      :   De Stefan, ben jij niet een beetje vroeg jong.  
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Stefan   :  Ik weet het niet, het is toch al bijna 9uur en ik dacht dat jij wel vroeg wakker zou 

zijn op je 70
ste

 verjaardag. 

 

Drè       :  Dat bedoel ik niet, we zijn nog maar in de maand september en normaal kom jij 

alleen maar op nieuwjaardag.  

 

Stefan   :  Dat is waar,  Nieuwjaar komen wensen dat slaan wij niet over, de klein mannen 

doen dat graag éh.  

 

Dré      :    Ja , ja dat zal wel. (doet teken van geld)  

 

Stefan   :  ( gaat ondertussen aan de tafel zitten , op Greet haar plaats ) Wel dat is vriendelijk 

je hebt me al een taskoffie ingeschonken zie ik.En koffiekoeken,ja watte..(slurpt aan 

Greet haar koffie en begint aan de koffiekoeken te eten) Humm lekker. 

 

                (Drè en Greet staan er op te kijken terwijl Stefan gulzig zit te eten) 

 

Greet  :   (terzijde) Wie is dat? 

 

Drè     :   Dat is de Stefan, mijn petekind. Aan dat kieken heb ik acht jaar geleden onze zaak 

verkocht, een zaak waar wij meer dan 30 jaar goed onze boterham mee verdiende , 

heeft hij op zeven maanden naar de kloten geholpen.(Stefan is druk bezig met eten 

en drinken ) 

 

Stefan  :   (met zijn mond vol) Lekker koeken nonkel.(eet gulzig verder) 

 

Drè       :   Normaal komt hij alleen op Nieuwjaardag en dan brengt hij zijn vrouw en zijn 5 

kindjes mee.  

 

Greet    :   Gezellig.  

 

Drè    :    Heel gezellig , maar ze hebben allemaal een nieuwjaarsbrief bij.Liefste peter hoe 

meer je geeft hoe beter. Ken je dat? En als ze hun centen vast hebben bollen ze het 

af en zie ik ze een gans jaar niet meer. 

 

Greet   :  En nu heeft hij aan je 70
ste

 verjaardag gedacht.  

 

Drè     :    (snapt er niets van) Ik begrijp begot niet hoe dat die weet dat ik vandaag verjaar. 

 

Stefan   :   (heeft ondertussen de doos met de gâteau van Greet in opengedaan) Amaai wat een 

schone gâteau, die ziet er smakelijk uit, daar ga ik mij ook nog een stuk van nemen. 

 

Drè       :  (tot bij de tafel slaat op zijn vingers en neemt de doos af)Daar blijf jij nu af, dat  

                 is voor straks. 

 

Stefan  :   Ja je hebt gelijk , ik mag niet gulzig zijn, eerst de koeken opeten.   

 

Drè       :    (tegen Greet) Erg éh!!  
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Stefan    :  ( ziet de fles champagne ) En champagne, amaai zeg het kan hier precies niet 

op.Het is er aan te zien dat jij… 

 

Drè       :     (onderbreekt hem)Dat ik wat?  

 

Stefan    :     Niets, niets … 

 

Drè        :   Ik zal hem in de frigo zetten, daar staat hij voorlopig veilig.(met champagne en  

                    gâteau af in de keuken) 

 

Stefan    : (tegen Greet)  Zeg schoon kind , wat heb ik gehoord, nonkel Drè wordt miljonair.  

               En ik heb gehoord dat jij één van de drie kanshebbers bent om met hem mee te gaan 

naar de Dominicaanse Republiek .  

 

Greet   :   (Gemaakt verwondert) Serieus, daar wist ik niets van. Gaat Drè naar de   

                 Dominicaanse Republiek? 

 

Stefan   :   Ja naar het schijnt, allee ik heb dat toch horen zeggen. 

 

Greet    :   Dat is straf. En wie zijn de twee andere kanshebbers? 

 

Stefan   :    Hoe, weet jij dat ook al niet?  

 

Greet   :     Nee, nog niets van gehoord. Vertel eens. 

 

Stefan   :   Dinges éh ,allee zijn twee buurvrouwen. Maar die gepensioneerde schooljuffrouw, 

Celine, die maakt normaal de meeste kans.Dat is nog een schoon madame met  alles 

erop en eraan en ze zit al 20 jaar zonder vent . Als nonkel Drè die meeneemt gaan 

we het horen kraken tot hier.Ha , ha ha… 

 

Greet    :  (Ironisch) Dat denk ik ook ja. 

 

Stefan  :   Maar het is misschien toch het beste dat nonkel die Celine meeneemt, want jou gaat 

hij niet de baas kunnen.  

 

Greet    :  (Geamuseerd) Daar ben ik nog zo zeker niet van. 

 

 Stefan  :  Die Celine kent naar het schijnt wat Frans en Duits, gemakkelijk als een mens op 

reis is éh. 

 

Greet    :   Heel gemakkelijk. 

 

Stefan    :  En die ander buurvrouw, die kent dan weer een klein beetje Spaans, maar dat is dan 

naar het schijnt  een ongelooflijke trut. Pas op, ik heb dat allemaal maar horen 

zeggen zullen. 

 

Greet    :  En van wie heb jij dat horen zeggen? 

 

Stefan   :  Dat mag ik niet zeggen van de gene die het tegen mij gezegd heeft. (eet verder… 

met zijn mond vol)  
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Greet     :  Ach zo… Smaakt het? 

 

Stefan   :  Ja zulle, lekker. Wie had nu gedacht dat die oude Vastmans zo veel te erven had . 

Weet jij dat hij nog minstens 10000, wat zeg ik minstens 20000 oude Belgische 

franken poef aan mij heeft. Nee, nee, ik lieg, minstens 50000 fr staat die bij mij in 

het krijt. Ja nooit betalen en elke week 6 flessen melk,  plattekaas, eieren, yoghurt en 

een pakje stinkkaas . 

 

Greet  :     Nonkel Kamiel was dus een goede klant? 

 

Stefan    :  Ja ja maar ik zag nooit centen…miljaar. Ik moest wachten tot hij zijn pensioen trok 

zei hij , en als hij het dan getrokken had betaalde hij eerst de brouwer en dan schoot 

er voor mij weer niets over.(ernstig) Weet je dat ik aan die kerel mijn faillissement  

te danken heb.  

 

Greet    : Serieus. 

 

Stefan   : Ja , erg éh . En die zuipschuit stonk begot naar het geld. 

 

Greet     : (droog) Dat iemand als jij dat nooit geroken hebt.  

 

Stefan    :  Ja niet te geloven éh. (slurpt nog eens aan zijn koffie) Drink jij geen koffie?  

 

Greet    :   Wel euh… 

 

Stefan   :   (onderbreekt haar en roept naar achter) Zeg nonkel Drè , breng voor dat meisje hier 

ook eens een tas mee, je moet je huispersoneel een beetje beter verzorgen éh (bijt 

nog eens in een koek) Nee die vind ik niet zo lekker. (legt de koek terug en neemt 

een andere, bijt er in) Deze is beter.(tegen Greet)   

 

Drè     :    (komt  uit de keuken en zet de tas op tafel en schenkt ze vol koffie) Hier zie Greetje 

drink een tas koffie 

 

Greet   :   Zeg Drèke , de Stefan is al op de hoogte van die erfenis van nonkel Kamiel. 

 

Dré     :     Dat dacht ik al. 

 

Stefan   :   Wie had dat nu gedacht.  

 

Drè       :    Niet te geloven éh. (schenkt koffie in voor Greetje) Hier Greetje je koffie , laat 

hem niet koud worden. 

 

Greet  :     Merci Drèke.  

 

Stefan   :    Ik zeg juist tegen je kuisvrouw dat ik mijn faillissement aan die oude Vastmans te 

danken heb. Hij is mij nog minstens 100000 oude Belgische frank schuldig . 

 

Greet    :    Amaai , dat is niet niks.(gaat zitten)  
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Stefan    :   Ja en dat is al 7 jaar geleden. Begin daar maar eens de intrest bij te tellen    

 

Dré        :   Dat is veel geld. 

                    

Stefan   :    Ja, ik vind dat ik recht heb op een deel van die erfenis. Het is tenslotte Kamiel zijn 

schuld dat wij in de miserie zitten. Zijn schuld dat mijn vrouwtje en mijn kindjes 

honger  moet lijden . (bijt nog eens in een koffiekoek .) Erg éh!! 

                (De bel gaat… Greet gaat opendoen)  

 

Celine  :  Daar is de jarige zie, kom hier dat ik je kus. (feliciteert Drè ..slijmend)  Proficiat met 

je 70 ste verjaardag Drèke en dat onze vriendschap voor eeuwig en altijd zo 

onverwoestbaar en sterk mag blijven zoals ze nu is. 

 

Drè       :   (ironische) Eeuwig dat is lang zullen Celine.Als we dat maar gaan volhouden. 

 

Celine    :  Grapjas.(Celine friemelt wat aan Drè zijn plastron om hem zogezegd recht te 

hangen)  

 

Drè        :   Mijne plastron hangt recht Celine. (stoot haar geïrriteerd van zich af en kijkt in de  

                   richting van de foto van Irma en knikt veel betekenend) 

 

 Celine  :  Allee dan. Je verwachte mij precies, mijn koffie is al ingeschonken. (neemt Greet 

haar tas koffie en drinkt er aan, Drè en Greet staan erop te kijken)  Och ja een mens 

zou het nog vergeten met al die lekkere dingen op de tafel, ik heb je een cadeautje 

meegebracht. 

 

Drè      :    Serieus, dat had je toch niet moeten doen. 

 

Stefan   :   (denkt er nu pas aan) Nondemiljaar , nu vergeet ik bijna mijne cadeau af te geven. 

Ik ben toch een kieken !.(Haalt een fles goedkopen cognac uit zijn binnenzak)  

 

Drè     :     Als je het zelf zegt zal het wel waar zijn zeker.. 

 

Stefan    :  (geeft Drè de fles)Hier zie jouw merk, die goedkopen drink jij toch het liefst éh. 

 

Drè       :   Wel ja euh…. 

 

Stefan   :   Waarom dan veel geld uitgeven .En trouwens van die goedkopen wordt je even zat 

als van die duren. . 

 

Drè       :   Merci. 

 

Celine   :   (geeft het pakje aan Drè)  Alstublieft Drèke, je zult het binnenkort goed kunnen 

gebruiken.( Celine gaat aan de tafel zitten)  

 

Stefan    :  (wil de plezante uithangen)  Ik weet wat het is , een pakje condooms !!!.Ja nonkel 

op de Dominicaanse Republiek zul je die wel nodig hebben.(Schatert van het lachen) 

 

Celine    :   Drèke gaat naar Acraprulco . 
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Stefan    :  Allee Celine , jij hebt zelf tegen mij gezegd dat hij naar de Dominicaanse 

Republiek gaat. En dat jij de meeste kans maakt om met hem mee te gaan omdat jij 

Duits een Frans kent. En omdat die andere buurvrouw een trut is 

 

Greet    :  (ironisch ) En omdat de kuisvrouw nog veel te jong is.(Drè staat stil te lachen 

terwijl hij zijn pakje openmaakt) 

 

Stefan   :  Dat ook ja. Condooms begot.(schatert van het lachen)  

                  

Celine   :  (Kwaad)  Dat zijn geen condooms.  

 

Drè      :     (heeft ondertussen het pakje opengemaakt , het is een zonnebril ) Volià , een 

zonnebril.  

 

Celine   :   Schoon éh? Die zul je wel nodig hebben op dat exotisch strand. 

 

Drè       :    (bekijkt de bril) Ja zulle, en een goed merk zie ik, made in Taiwan. 

 

Stefan    :     Ja die zijn niet slecht, ik ken die En niet duur, 89 eurocent, mijn vrouwtje heeft  

                    gisteren er ook nog  een paar meegebracht van de Wibra. 

 

Celine     :   (kwaad) Och zwijg jij en eet nog maar een koffiekoek . 

 

Stefan    :   Nee merci , ik krijg voorlopig geen hap meer binnen.Maar als je ze niet opkrijgt 

wil ik er wel een paar meenemen voor de klein mannen thuis, die zouden daar blij 

mee zijn. 

 

                 (Drè zet de bril op)  

 

Greet     :  Schoon Drèke. 

 

Drè       :   (We horen  Drè zijn GSM….)  Wat is dat? 

 

Greet   :    Je GSM denk ik Drè. 

 

Stefan   :    Wel , wel heb jij ook al een GSM nonkel Drè, het kan precies niet op. 

 

Drè       :    ( neemt de GSM , een beetje onhandig) Hallo, , ja ..och ben jij het Elza . Welke 

maat van zwembroek ik heb? 

 

Celine   :    Large. 

 

Greet     :    Medium.  

 

Stefan   :    Smal ..ha , ha .. 

 

Dré     :     Medium Elza…. Ja, een kanarie gele dat zie ik het liefst,…goed…ja tot seffens.  

 

Stefan   :  (geamuseerd) Je gaat succes hebben “loverboy” . Een GSMmeke een  gele 

zwembroek en een zonnebrilletje.Nu nog een gouden ketting in je nek een paar 
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piercings in je wenkbrauwen en je gaat de meisjes niet meer van je lijf kunnen 

houden. 

 

Drè      :   Daar heb ik geen piercing voor nodig Stefan.  

 

(We horen het geluid van een vrachtwagen… JP komt met de legercamion het hout halen) 

 

Drè    :     Wat is dat?  

 

Greet  :    (kijkt door het venster) Grote manoeuvres , het Belgisch leger arriveert . 

 

Drè     :    (kijkt ook door het venster) Het is niet waar zeker, mijne schoonzoon komt de kapot 

gezaagde Japanse kerselaren halen.  

 

Stefan  :   (kijkt door het venster) JP , dan moet ik eens gaan kijken. (gaan af via de 

keukendeur) 

 

Greet   :   Dat zijn precies goede kameraden.  

 

Drè      :    Ja wat wil je, allebei een groot bakkes. (Drè wil Celine ook even de deur uit) Zeg 

Celineke heb jij bij jou thuis nog een fles porto staan. Ik zit er zonder en als ons 

Elza straks komt, ja die drinkt dat eens graag. 

 

Celine :   (vriendelijk)  Geen probleem Drèke, ik zal eens vlug gaan kijken.(vlug af langs 

keuken)  

 

Drè     :   (roept haar nog achterna) Doe maar op je gemak zullen.  

 

Greet   :   (begrijpt het niet, doet de barkast open) Maar Drèke hier staan nog twee volle 

flessen porto.  

 

Drè    :    Dat weet ik wicht. Ik wou Celine even de deur uit. Vlug, geef me die fles Remy – 

Martin .  

 

Greet   :  (neemt de fles uit de kast) Deze? 

 

Drè      :   Dat is ze .  

 

Greet    :  Maar die is  leeg. 

 

Drè     :    Dat weet ik. (neemt de fles, een trechter uit de schuif, gaat ermee naar de tafel, en 

giet de goedkopen cognac die hij van Stefan gekregen heeft over in de Remy-Martin 

fles.Greetje staat er genietent bij te kijken )  

 

Greet   :   (geamuseerd) Onze lieve Heer veranderde water in wijn ,Drèke Vastmans maakt  

                  van goedkopen cognac dure cognac.  

 

Drè      :   Dat doe ik al acht jaar. 

 

 Greet   :   Hier staat nog een ganse fles goedkopen cognac. (laat de fles zien)  
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Drè     :    Laat die voorlopig maar staan , want daar zit Remy- Martin in.   

 

Greet   :   Deugniet.  

 

Drè      :   Denk jij dat ik mijne lekkere cognac laat leegzuipen door een boefer, en een failliete 

melkboer. Vergeet het maar. Hier zet deze lege fles maar terug in de kast.(Greet zet 

de lege fles terug in de barkast) 

 

Greet   :   (heeft er plezier in) Dus JP drinkt al acht jaar goedkopen cognac terwijl hij denkt 

dat het Remy- Martin is . 

 

Drè      :  Zo is dat..    

 

Jean-Pierre : (komt binnen via de keuken ) En waar zit hier mijne schoonpapa.Hier zie, ik heb 

iets meegebracht voor jou. (geeft een pakje aan Drè) 

 

Drè     :    (Verwonderd) Heb jij aan mijn verjaardag gedacht, dat is ook lang geleden. 

 

Jean- Pierre : (verwonderd) Hoe, verjaar jij vandaag? Wist ik niets van. Daar zal ons Elza ook 

wel niet aan gedacht hebben.  

 

Drè    :    Ik denk het ook niet.  

 

Jean- Pierre : Allee dat wil nu toch lukken dat ik jou een cadeautje heb meegebracht, en je 

gaat het  goed kunt gebruiken. 

 

Drè     :    Ben benieuwd.  

 

 Jean-Pierre : Ja ze lagen thuis toch maar te liggen, ik kan er toch niets mee doen. 

 

Drè     :    Ach ja ,vandaar.   

 

Greet   :   Doe eens open Drèke.  

 

Drè      :   (Doet het pakje open) Spannend, een cadeau van mijne schoonzoon.(geamuseerd) 

Het is toch geen handgranaat?  

 

Jean –Pierre : (Heeft er plezier in) Het trekt er op, het trekt er op. 

 

Drè     :    (Heeft zijn pakje open er zitten twee kakikleurige zwembroeken met camouflage 

motief in… Greetje kan moeilijk haar lach in houden) Maar kijk toch hier eens, 

camouflage zwembroeken, daar ben ik nu echt blij mee. 

 

Jean-Pierre : Ja en dat zijn goede zullen, die kun je in de kookwas steken, onverslijtbaar. 

                      En ik heb er nog een reserve bijgedaan, een mens weet nooit wat je aan de hand  

                       krijgt in dat exotische paradijs.  

 

Drè     :    Dat is waar. En borrel Jean- Pierre?  
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Jean-Pierre :  Wel ja , ik zie dat de fles al klaar staat. 

 

Drè     :    Ja  zullen ,jouw merk.  

 

Jean – Pierre: Dat is de beste. (Greet heeft ondertussen een paar borrels uit de kast gehaald) 

 

Drè    :    Weet je wat, neem de glazen en de fles mee naar buiten dan kan de Stefan ook een 

borrel drinken.  

 

Jean – Pierre : Dat is een goed gedacht. (ziet de koeken op tafel) Ik zal ook een paar 

koffiekoeken meenemen, want je weet éh de Stefan heeft altijd honger. (Met, fles 

glazen en koeken af in de keuken ) 

 

Drè    :    Voilà , die zijn weer een tijdje zoet, en Stefan kan zijn eigen brol uitzuipen. 

 

Greet  :   (Bekijkt de zwembroekjes nog eens… geamuseerd) Schoon , heel schoon.(Drè houdt 

een voor zich) En ik denk dat ze passen 

 

Drè     :   (geamuseerd) Ze zullen mijne vogel niet gemakkelijk vinden als ik hem zo een 

camouflagepak aantrek.(Ze hebben er beiden plezier in)  

 

Elza    :    (We horen Elza  in de keuken roepen) Pake ik ben er zullen. 

 

Drè      :    Daar zijn ze met de volgende levering .  

 

Elza    :    Zeg pake,  Jean_Pierre zegt me juist dat jij vandaag verjaard . Ik dat waar?  

 

Drè     :    Dat is waar ja. 

 

Elza    :    Maar nu dacht ik toch echt dat jij op 14 oktober verjaarde.  

 

Drè      :   Een mens kan zich al eens vergissen, éh kind. 

 

Elza     :    (haalt uit een plastiekzakje een gele boxershort , tamelijk groot) Maar kijk hier 

eens, ik heb je zo als beloofd een nieuwe zwembroek meegebracht. 

 

Drè      :     Laat eens kijken want zwembroeken interesseren mij op het ogenblik. 

 

Elza    :   En de laatste nieuwe mode. Ik dacht onze pa moet daar in Acraprulco toch 

fatsoenlijk gekleed gaan. 

 

Greet  :   Schoon Drèke, heel schoon. 

 

Elza   :   En pas op niet goedkoop zullen.Maar ja dat is dan ook kwaliteit. 

 

Greet    :  Dat zie je, ik denk dat je ze zelfs in de kookwas kunt steken. 

 

Elza     :   (geamuseerd) Zo vuil zal hij ze wel niet maken zeker. Allee dat ik nu jouw 

verjaardag vergeten ben, dat is straf. Maar nu ga ik toch een goeie borrel drinken op 

jouw gezondheid (Gaat naar de barkast en doet ze open) Heb je nog Porto? 
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Drè     :    Wel euh… 

 

Elza    :    (kijkt in de kast) Och ja nog twee flessen, ik kan er even tegen.(zet de fles op tafel 

en schenkt zich een borrel in)  

 

Stefan   :  (komt op uit de keuken gaat naar de tafel en neemt 2 koffiekoeken) JP had nog 

goesting in koffiekoeken. 

 

Elza      :   Nog iemand een borrel? 

 

Stefan    : Nee bedankt Elza wij hebben onze drank buiten staan. (gaat terug af via de  

                keuken) 

 

Greet   :   En ik zal de badkamer eens gaan opruimen. 

 

Elza     :   Dat zou tijd worden.  

 

Drè     :    Niks van ,op mijne verjaardag wordt hier niet gekuist, dat was vroeger zo en dat is 

nu nog zo.  

 

Greet  :   ( een beetje onzeker) Ja maar…. 

 

Elza     :  Als ons pake dat zo wil dan moet je dat doen. 

 

Celine  :   (komt opgelopen met fles Porto, ze is buiten adem) Voilà ik ben er.  

 

Drè      :    Ik zie het. 

 

Elza     :    Ah Celine, wil je ook een porto? Ik trakteer , onze pa verjaard vandaag. 

 

Celine   :   (ziet dat Elza porto aan het drinken is) Hoe, ben jij porto aan het drinken, waar heb 

je die gehaald?  

 

Elza      :    In de barkast, er staat nog een volle fles. 

 

Greet    :    Ja Drèke had niet goed gekeken Celine. 

 

Celine   :     En ik ben speciaal naar de winkel gelopen om deze te halen.(Tegen Elza ) Maar ja 

geef me dan maar een borrel. (zet haar fles op tafel) Deze fles zullen Drèke en ik wel 

eens gezellig onder ons tweetjes leegmaken. Eh jong? 

 

Stefan   :  (op via de keuken, eet nog aan zijn koek, gaat naar de tafel en meent wat pralines) 

Tussen door zo een lekkere praline, niet slecht.( gaat terug af) 

 

Drè      :     (tegen Greetje) Erg éh. (We horen dat er een berichtje komt op Drè zijn GSM) Wat 

is dat? 

 

Elza     :     Ik denk dat het jouw GSM is pa. 
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Drè      :     Mijne ? (tegen Elza) Wie zou er buiten jou mij iets via de GSM te vertellen     

                  hebben. 

 

Greet    :     Zal ik eens kijken Drèke?  

 

Elza      :    Nee , nee zal ik wel kijken!!. (Neemt de GSM die ergens ligt.. Leest het berichtje ) 

                  Buenos dias signor.. Happy bairday .. aujourd’hui...viele grussen …Suzy.  

 

Celine    :   (Verwonderd) Van wie is dat?  

 

Drè        :   ( weet dat het van Suzane komt) Iemand van mijn fanclub denk ik. 

 

Greet   :     (geamuseerd) En precies iemand die haar talen kent. 

 

Elza :    (valt even terug in haar strenge rol) Ik zou toch wel eens willen weten welke Suzy 

jouw GSM nummer heeft?  

 

Drè     :   Weet jij van wie dat kan zijn Greetje? 

 

Greet   :   (plagend) Suzy , euh nee maar jij hebt ook zo veel vriendinnen éh Drèke. 

 

Celine  :  (ongerust maar toch lief) Ja,ja maar hoe zit dat nu eigelijk, wie ga je nu mee nemen 

naar dat exotische paradijs? (Wijst op Greetje) Die kuisvrouw van jou is veel te 

jong, dat besef je toch zelf . Suzane is veel te stom . Dus ik….. 

 

Elza      :  (onderbreekt haar) Jij ligt in de bovenste schuif Celine, dat weet ik zeker. 

 

Drè       :   Dat is zo, jij bent de geschikte kandidaat, maar ik ben nog iets vergeten te zeggen. 

 

Elza     :    Wat ben jij vergeten?.  

 

Drè      :    Ja ik vind het ook stom hoor, maar nonkel Kamiel had nog een voorwaarde. 

 

Celine  :   (Ongerust) Nog een voorwaarden?  

 

Drè      :   (serieus) Ja degene die met mij mee gaat mag niet ouder dan 40 jaar zijn.  

 

Celine  :   Wablief!! 

 

Drè      :   (als of hij het erg vind.. laat het testament zien) Lees eens Greetje.Het testament ligt 

in de schuif. 

 

Greet   :   (Leest)Ja het staat hier vanonder in heel kleine lettertjes. “ Het andere geslacht dat 

de erfgenaam zal vergezellen mag de ouderdom van 40 jaren niet overschreden 

hebben”.  

 

Celine   :  Hoe! En daar kom jij nu mee af!! 

 

Drè       :  Niet gezien Celine, niet gezien . Ik vind het ook vervelend, ik heb er deze nacht van 

wakker gelegen. 
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Elza  :     Och Celine onze pa zal dat wel regelen, notaris Vercruysen is een goeie kameraad 

van hem voor een fles goede cognac maakt hij van die 40 wel een 60. 

 

Celine  :   Denk je dat.  

 

Elza   :    Dat is zeker. (de bel gaat) Dat zal de notaris zijn. 

 

Drè    :    (Schrikt even)Wie, notaris Vercruysen? 

 

Elza   :     Ja pake. Ik heb hem gevraagd om langs te komen om het testament eens juist  

                toe te lichten. 

 

Celine  :  Dat is goed gedaan Elza dan weten we ten minsten hoe alles in elkaar zit.Ik zal hem 

eens binnenlaten.(af in de hal) 

 

Elza    :   Ja, ik ben benieuwd wat die te vertellen heeft. (gaat ook af in de hal) 

 

Greet  :    (kordaat tegen Drè)En wij gaan het bed opmaken.(beiden vlug af slaapkamer) 

 

Elza     :   (binnen met notaris Vercruysen, Celine volgt) Kom binnen meneer Vercruysen, 

kom binnen en zet je. 

 

Notaris :  Is den Drè niet thuis? 

 

Celine      : Jawel…Allee waar zit die nu…. 

 

  Elza:     Een porto notaris?  

 

Notaris   : Porto? Nee ik drink geen suikerwater. Als Drè nog van die lekkere cognac heeft wil 

ik wel een borrel. 

 

Elza    :   Remy- Martin?  

 

Notaris :   Nee die Remy –Martin  van Drè is niet te zuipen. Hij heeft ook nog een ander merk 

en dat is goeie.Hele goeie.  

 

Elza    :    (kijkt in de barkast en haalt er de goedkopen fles uit) Deze? 

 

Notaris  :  Voilà dat is de goeie. (Elza schenkt borrel in en zet de fles bij de notaris) 

 

Celine   :   (Heeft ondertussen het testament dat nog op de tafel lag genomen en komt langs de 

notaris zitten) En meneer Vercruysen , zou jij die 40 in een 60 kunnen veranderen? 

 

Notaris  :  (Drinkt) Schol… lekker spul...Wat zei jij wicht ,of ik van jou terug een van 40 kan 

maken. Dat zal niet gemakkelijk zijn maar ik wil het altijd eens proberen.Maar dan 

moet je wel wat meewerken…Ha, ha , ha.. 

 

Elza    :     Kijk notaris, hier op het testament, van die 4 gewoon een 6 maken, meer niet. 
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Notaris  :   (verstaat het niet) Testament, welk testament? 

 

Elza    :     Het testament van nonkel Kamiel.Daarom heb ik je toch naar hier laten komen. 

 

Notaris :   (verstaat het nog niet) Serieus….da’s straf!  

 

Elza    :    (laat het testament nog eens duidelijk zien) Dit heb jij toch zelf geschreven en 

ondertekend? 

 

Notaris :   Nog  een borrel wicht, want ik kan nog altijd niet volgen. (Celine schenkt een 

borrel in) 

 

Elza    :   (leest uit het testament) Nonkel Kamiel laat ons 4 huizen, 8 hectaren bouwgrond en 

150000€ na. (Notaris drinkt zijn borrel leeg en verslikt zich) 

 

Notaris  :  Nog een borrel.( Celine schenkt borrel )  

 

Elza     :   (ongerust) Je kent nonkel Kamiel zijn testament toch?  

 

Celine  :   Kamiel Vastmans!! 

 

Notaris  :  Zatte Kamiel?  Die heb ik gekend ja, ooit veel pinten mee gedronken.Maar van zijn 

testament heb ik nooit gehoord.(bekijkt het testament ) Trouwens ik heb dit niet 

geschreven en niet ondertekend.  

 

Celine   :  En die exotische reis die Drè moest maken in vrouwelijk gezelschap.En dat 

hemelbed ,en die palmbomen op dat naaktstrand, wat is daar dan van?  

 

Notaris  :  Naaktstrand? Nu wordt het interessant .Maar ik denk, ha ha ha   

 

Elza     :   Jij gaat me toch niet vertellen dat dit testament niet geldig is.  

 

Notaris :  (buldert van het lachen) Denk eens na wicht. Zatte Kamiel , vier huizen kom, 

kom….Nog geen punaise om aan zijn gat te krabben had die.  

 

Celine  :   Niks droomreis? 

 

Notaris  :  (heeft er plezier in) Droomreis!, maar wicht toch… ha ha den Drè heeft jullie weer 

wat wijsgemaakt.Daar is hij goed in, een paar jaar geleden ging hij zelfs trouwen 

met de barones…weet je het nog…ha ha ha .   

 

Elza  :    (Woest)Maar nu is hij te ver gegaan.Waar zit hij, dat ik hem.. (De bel gaat) Celine 

doet eens open. (Celine af hal ,en Elza verdwijnt woest in de keuken, ondertussen 

komt Drè uit de slaapkamer en zet zich vlug ergens neer.) 

 

Notaris :  (schokt van het lachen) Daar is hij zie, de wettige erfgenaam van zatte Kamiel… hi , 

hi hi  jij bent weer goed bezig melkboer,ha ha ha . Een borrel jong? 

 

Drè     :   (geamuseerd) Ja vlug dan, het kan mijn laatste zijn . 
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Notaris :  ( Dré neemt borrel Notaris schenkt in) Dat zit er dik in, want jouw dochter is in alle 

staten. 

 

Celine   :  (komt op samen met Suzane die een pakje en een boodschappentas bij heeft) Daar 

zit de miljonair, daar!!  

 

Suzane  :  Melkboer , wat hoor ik niks erfenis , niks Acraprulco, niks Mexico?  

 

Drè       :   (ontwijkt de vraag)Heeft er iemand zin in een praline?  

 

Notaris    :   Of in een borrel. 

 

Celine   :  Zuip je vuiligheid zelf uit. 

 

Suzane   :  Ja zuip het zelf uit . En ik heb deze nacht heel mijn Spaanse les opnieuw geleerd . 

Heb zelfs een GSM gekocht om jou sms-jes  te sturen Heb een schoon cadeautje 

gekocht voor je verjaardag. En nu zeg jij…. 

 

Notaris   :  (drinkt regelmatig een borrel en zit te schokken van het lachen …) 

 

Suzane   : ( Suzane gooit het cadeautje van Drè naar de notaris) En jij moet daar zo niet zitten 

te lachen. Paljas. 

 

Notaris  : (vangt het pakje) Merci wicht. 

 

Celine   :  Kom Suzane we zijn hier weg!!  

 

Suzane   :  Ja we blijven hier niet !!  

 

Celine   :  (neemt haar fles porto van de tafel) Of dachten jullie zich zat te zuipen op mijn 

kosten. Vergeet het .Daar ga jij nog spijt van krijgen Vastmans! Zeker weten. 

 

Suzane  :  Veel spijt melkboerke.Weet dat maar zeker! (Celine en Suzane gaan al babbelend 

af hal)  

                  

Notaris :  (de notaris heeft het pakje opengedaan er zit een klein geel zwembroekje in, hij laat 

het aan iedereen zien) Ik weet niet of het jou past Dréke , maar voor mij is het te 

klein.  

 

Suzane  :    (komt terug op met boodschappentas en haalt er een selder uit) Ik had jou een 

bussel selder meegebracht maar ik ga er zelf soep van koken. (af)  

 

Notaris   :   (lacht ) Melkboer je weet niet wat je mist jong, ha ha.  

 

Elza       :  (Komt woest op, samen met JP en Stefan) Wel! …Wel! Hoe zit dat hier, ben je 

helemaal zot geworden!! 

 

Jean-Pierre : ( heeft een borrel teveel op)Hij is al jaren zo zot als een deur. (tegen Elza) Ik 

weet trouwens niet hoe het mogelijk is Elza dat jij je zoiets laat wijsmaken door die 

afgeroomde plattekaas .   
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Drè     :   (rustig ) Allee ik hoop dat mijne Japanse kerselaar goed gaat branden in jouw 

openhaard.  

 

Jean-Pierre : Zwijg me over die Japanse kerselaar, het ging hier over huizen, bouwgrond en 

geld!!!( is er kapot van) Weg nieuwe Mercedes, weg villa in Spanje… weg…. 

 

Notaris   :  (geamuseerd) Hoe kan nu iets weg zijn dat er nooit is geweest. Ha ha … 

 

Jean- Pierre:   (woest tegen notaris) Jij moet zwijgen jij!! 

 

Elza   :    . Kom Jean-Pierre we zijn hier weg. 

 

Drè     :    (rustig) Maar jullie hebben nog geen stuk gateau gegeten. 

 

Elza    :    Eet hem zelf op.En denk eraan, nu moet ik maatregelen treffen. Het oud mannetjes 

huis dat zal de oplossing zijn voor jou.  

 

Jean – Pierre :Opsluiten moeten ze die kerel, opsluiten.!!  (Elza en JP af  keukendeur) 

 

Drè   :      De wapenstilstand heeft niet lang geduurd éh. 

 

Stefan:    En Vastmanneke , wie gaat mij nu die 350000 fr poef betalen die jouw nonkel 

Kamiel mij nog schuldig is.En wie gaat nu die nieuwe BMW betalen die ik al 

besteld heb.(gemaakt dramatisch) En ik die dacht dat ik op mijne peternonkel kon 

rekenen. 

 

Notaris:  Ken je dat spreekwoord niet Stefan. Je mag nooit het vel van de beer aandoen 

vooraleer hij geschoten is .Dat is heel gevaarlijk, hij zou nog kunnen bijten. 

 

Stefan  :  Jij bent precies ook zo zot als een deur.(neemt de cognac fles van de tafel) En ik was 

dan nog zo stom om een lekker fles cognac mee te brengen. (verdwijnt met fles die 

hij heeft meegebracht langs hal) Salut.  

 

Notaris  :  Ja maar die Cognac…dat is van die goeie… 

 

Drè     :   (roept hem nog achterna) Neem een praline mee voor de klein mannen. 

 

Stefan  :   (komt vlug terug, neemt de doos pralines en gaat af hal) 

 

Notaris  : Jij hebt weer wat aangevangen melkboerke, ha ha , ik heb me bijna een breuk 

gelachen. (Wijst op zijn glas) Spijtig dat het nu zo droog moet eindigen.  

 

Drè     :    Er staat nog een fles op mijn slaapkamer.(roept op Greet) Greetje .  

 

Greet   :   (steekt haar hoofd uit de slaapkamer) Is de kust veilig?  

 

Dré     :     Alles rustig, Greetje neem jij die fles cognac eens in mijn nachtkastje. (Af naar 

slaapkamer) 
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Notaris  :  Waarom heb je die grap nu weer uitgehaald Drè? 

 

Drè       :  Ik wou eigelijk eens weten hoe populair is werd als men dacht dat ik geld had.En 

dat viel mee zullen, ze behandelde mij als een Arabische prins.Een hele harem had 

ik rond mij. 

 

(Greetje komt terug uit de slaapkamer met cognac en schenkt de borrels vol) 

 

Notaris   :  En nu ze weten dat je hen voor de gek hebt gehouden ben je weer klaar om in een 

inrichting te zitten.Ha ha… 

 

Drè    :    Zo is dat, maar dat gaat hen nog niet lukken. Zolang als Greetje hier komt kuisen zal 

ik mijn plan wel trekken. 

 

Notaris  :  (Tegen Greet) Zo een oude mens als Drèke heeft graag jong gezelschap rond zich.  

 

Greet    :   Dat denk ik ook ja. 

  

Notaris  : (geamuseerd) Het testament van zatte Kamiel, je moet maar op het gedacht komen. 

 

Greet   :   Maar Drèke heeft ooit al geërfd van hem zullen.  

 

Drè      :   Ja (wijst naar schilderijtje en klok) daar die klok en dat schilderijtje  komen nog van 

nonkel Kamiel. 

 

Notaris :  (staat recht en gaat naar het schilderijtje) Ja ik ken dat, dat is een schoon. (neemt het 

van de muur) Een heel schoon… Zou je het niet willen verkopen? 

 

Drè   :     (verwondert) Verkopen?  

 

Notaris  : Ja kijk, dit schilderijtje is ondertekend met Cyriel Vercruysen en dat is naar het 

schijnt de broer van mijn vader zaliger. Voor mij heeft dat een familiale waarde. 

 

Dré    :    Dat moet je dan toch niet kopen.  Neem het mee Charel dan ben ik van die rommel 

af. 

 

Notaris :  Nee ik wil het kopen, ik moet toch iets met mijn geld doen anders gaat mijn  

                erfenis nog groter zijn dan die van nonkel Kamiel.Ha , ha ha … Allee, wat moet het  

               kosten? 

 

Greet    :  (grapt er mee) Een echte Vercruysen, is wel wat waard éh…Ik zou zeggen genoeg 

om een exotische droomreis voor twee personen naar Acapulco te maken. Hé Dreké.  

 

Notaris  :  En hoeveel kost zo een snoepreisje ? 

 

Greet     :  (geamuseerd)Toch wel gauw, euh… 5000 €. 

 

Notaris  :  5000 € ? Verkocht. (neemt het schilderijtje en gaat er mee naar de tafel)  

                 

Drè     :     (verbaast) Hoe verkocht! 
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Notaris  :  Ja verkocht. 

 

Drè    :     (begrijpt het niet) Geef jij 5000€ voor dat ding?  

 

Notaris  :   Ik weet het, het zijn gekke koste, op de rommelmarkt koop je dat voor 5€ 

 

Dré    :     Dat dacht ik ook al.  

 

Notaris   : Toch ga ik het doen , rechtstreekse erfgenamen heb ik niet, dus ik kan beter nu 

gekke dingen doen met mijn geld.  

 

Drè     :    Jij bent gek Charel!  

 

Notaris   : Ik weet het.  

 

Greet   :    5000€ ? 

 

Notaris   : Ja ..Maar op één voorwaarde Drèke Vastmans, dat jij je buurvrouwen ,je dochter en 

hare militair echt jaloers maakt.Zo jaloers dat ze er groen van uitslaan.  

 

Drè       :    En hoe moeten we dat doen? 

 

Notaris   :   Door echt die exotische droomreis te maken samen met je knap kuisvrouwtje. 

 

Drè        :  Ik samen met… 

 

Notaris   :  Ja samen, onder je tweetjes. Anders hang ik dat schilderijtje  terug , en geef ik er 

niets  voor. 

 

Greet    :    Hagelwitte stranden, wuivende palmbomen,  sauna,  massage  

 

Notaris   :      Je vergeet het naaktstrand meisje .Ha, ha dat zal een schoon zicht zijn , Dréke 

met zijn botermelk benen, ha ha .  

 

Dré     :   Me niet uitlachen éh.  (gaat vlug af in de slaapkamer, neemt zonnebril en boxershort 

mee) 

 

Notaris  : (korte pauze)  Allee, wat heeft die nu….(roept)  Drè dat was maar om te lachen 

zullen…. Zou die nu kwaad zijn?  

 

Greet    :   Waarschijnlijk wel, botermelk benen dat is ook niet schoon gezegd zullen.  

 

Notaris  :   Dat heb ik al honderdmaal tegen hem gezegd en dan kon hij dat wel verdragen. 

Drè kom een borrel drinken jong.  

 

Drè     :   (komt op met boxershort aan en zijn zonnebril op , hij maakt er een showtje van, 

Greet gooit hem het kleine zwembroekje van Suzane en de kaki zwembroek, Drè 

houdt ze voor zich.)  Welke zwembroek is nu de mooiste?  
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Greet   :  Ik vind… 

 

Drè     :   (kijkt naar de foto van Irma) Ons Irma zegt dat de boxershort het beste past. 

 

Notaris : (geamuseerd) Vastmans denk eens na, op een naaktstrand heb je toch  

                 geen zwembroek nodig. 

 

Dré     :   Naaktstrand, ja maar ik heb dat maar gezegd om mee te lachen zullen. 

 

Greetje :  Nu niet terug krabbelen éh Dréke.  

 

Notaris   : Wat is er nu van , neem je mijn 5000€ aan om die droomreis naar Acraprulco te 

maken , of hang ik het terug? (wil het schilderijtje terug hangen)  

 

Dré      :    (ondeugend)   Wat doen we daar mee Greetje? 

 

Greet     :   (geamuseerd) Acraprulco wacht op ons Drèke. 

 

Drè       :    Acapulco!!! 

 

Greet   :    (enthousiast)  En dat ligt in Mexico!  

 

Dré      :     Dus toch niet met de bus naar Echternach. 

 

Greet   :     Wuivende palmbomen, witte standen waar de hemel de aarde raak. 

 

 Dré      :    Greetje!! Neem die vakantiefolders ..vlug!!! 

 

                                                                  Doek  
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