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Personages:  6 dames en 4 heren. 

 

Inge :  30 jaar.   

Stef :  Haar vader :   55- 65 jaar . 

Malou:  Vriendin van Stef: 55 -60 jaar  (vroedvrouw ) 

Silke : Demente moeder van Stef 79 jaar  

Nicole  :  De moeder van Inge  : 50-55  jaar .  

Esmeralda :  32 jaar Dochter van Malou  ( hippie en in verwachting)  

Ernesto Morelli : 30 jaar , lief van Inge .. Siciliaan die hier in België geboren is. 

Sven : Zoon van Malou 36 jaar 

Lotte : Zijn vriendin  25-35 jaar( in verwachting)  

Don Corleone Morelli:  Siciliaanse bompa  van Ernesto.. 77 jaar 

Korte Inhoud:  

Stef is gescheiden van Nicole en woont nu samen zijn nieuwe vriendin, de vroedvrouw 

Malou en zijn inwonende demente moeder Silke. Nicole, zijn eerste vrouw woont tot 

ergernis van Malou in het huis naast hen en komt regelmatig onverwacht binnenvallen . 

Malou is dit beu en wil een muur zetten in de tuin om te voorkomen dat Nicole en haar 

hondje Filou  komt storen . Inge de dochter uit Stef zijn eerste huwelijk is voor 9 maanden op 

wereldreis en komt thuis met een Siciliaanse vriend Ernesto waarvan ze reeds 8 maanden 

zwanger is . Esmeralda de hippie dochter van Malou en Lotte haar schoondochter komen 

ook hoogzwanger  binnenvallen . De logeerkamer van Malou wordt een verloskamer en opa 

Stef verheugd zich er al op om peter te worden. Of komt de concurrentie voor het 

peterschap uit Sicilië ?? Misverstanden moeten worden opgelost en afwachten of de muur 

er gaat komen.  

Decor 

Eenvoudige huiskamer  

Achter : Tuindeuren.  

Rechts : Deur naar de hal en de slaapkamers  

Links :  De voordeur.  
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1ste bedrijf 

( terwijl het doek opengaat  horen we het liedje “ Ciao Ciao Bambina”  van Willy 

Alberti..(of andere)  te vinden op  YouTube ) (we zijn eind juni, s’ avonds om 17 uur, Stef is 

bezig met laptop , Malou zijn vriendin, staat te strijken en zingt mee. Silke de moeder van 

Stef, die beginnend dement is, praat er soms helemaal langs , maar heeft ook nog vele goede 

en plezante momenten, praat regelmatig over haar verleden, zit in haar rolstoel en heeft een 

aantal zichtkaarten vast die ze bekijkt en koestert.. Naast haar staat een” Lieve 

Vrouwbeeldje” waar ze regelmatig tegen praat en mee bezig is) 

Stef : (is nerveus ,staat recht en zet de radio af)  

Malou : Allee schat waarom zet ge de radio nu af? Ciao ciao bambina dat is het lijflied van 

onze materniteit. 

Stef : Bambina, Bambina ,  ik weet niet waar mijne bambina zit. 

Malou : Kunt ge uw dochter nog altijd niet bereiken via Skype?  

Stef : Nee. ( gaat terug naar laptop) 

Malou :  Maakt u toch niet zo ongerust Stefke. 

Stef : Ik ben niet ongerust, ik ben bezorgd.  

Malou : Dat is volgens mij bijna hetzelfde schat.  

Silke : Inge is met de bus naar Hasselt (of ander stad), vrijen. 

Stef :  Ik wou dat het waar was moeder. 

Silke :  ( giechelend) Toen ik vorige week 18 jaar werd is mijn  lief hier geweest, zonder dat 

ons vader het wist. Hi, hi. Niks zeggen éh.  

Malou : Ik zwijg bomma…En hebt ge u geamuseerd?  

Silke :  ( giechelend) Amai …Knappe gast , rijk en hevig .  

Malou : ( heeft er plezier in) Oei, oei.. 

Silke :  Ja, ja.. de André  liet er geen gras over groeien. ( giechelt ondeugend)  

Malou :  Serieus bomma ?(terzijde) Stefke krijgt zijn grasmachine niet meer gestart denk ik. 

Stef : ( druk bezig aan laptop ) Wat zegt ge?   

Malou : (geamuseerd) Dat uw grasmachine een vuil boogie heeft. 

Stef : Maar nee , ik zal morgen het gras wel maaien. 

Malou : ’t Is nodig Stefke , ’t Is nodig. 
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Silke : (terzijde tegen OLV beeldje) Ik denk dat ze wil zeggen dat hij nog eens van de grond 

moet komen. Hi hi.  

Stef :  Inge zal toch niks aan de hand hebben . 

Malou :  Maar nee schat. 

Stef :  ( dramatiseert) Misschien is ze overvallen en hebben ze haar geld , paspoort  én 

IPhone gepikt . 

Malou : (geamuseerd) Voilà en daar staat dat arm schaapje nu. 

Stef :  ( paniekerig) Wat moet ik nu doen ? 

Malou : Ge moet rustig blijven Stefke ,er is geen enkele reden om te  panikeren . 

Stef :     Ja maar.. 

Malou :…luister schat, Inge is acht maanden geleden naar Brazilië gevlogen en is daar haar 

wereldreis begonnen. 

Stef : Acht maanden, twee dagen, (kijkt op zijn uurwerk) zes uren en.. 

Malou : … de minuten en seconden moet ik niet weten. Volgens haar planning blijft ze acht à 

negen maanden weg, dus nog een paar weken geduld . Trouwens uw dochter is geen 

bambina meer , maar een volwassen vrouw van 30 jaar.  

Stef :    Ja , ja maar... 

Malou : … 30 jaar is een schone leeftijd om eens de wereld in te fladderen. Of hadt ge liever 

gehad dat ze hier op uw knie was blijven zitten?   

Stef : Nee, dat niet  maar ik ben haar vader en... 

Malou : …ja schat, gij zijt haar vader en ik, ik ben  haar boze stiefmoeder. Maar zijt gerust 

Stefke  ik zie ze net zo graag als mijn eigen kinderen.   

Stef :  Natuurlijk, dat weet ik ook.    

Silke : ( laat enthousiast en zichtkaart zien) Kijk de basiliek van Koekelberg, ik wist niet dat 

die in Hasselt stond. (of andere stad) 

Malou : Dat is een Mayatempel moeder. Inge heeft die kaart verstuurd vanuit Mexico .  

Silke : (zingt ) Mexico, Mexiiiiiiiiiiiico !  

Stef :  Moeder. 

Silke :  Schone postzegel.   

Stef :  Ik heb Inge vandaag al 3 sms-jes gestuurd , maar ze stuurt niks terug. 

Malou : De batterij van hare gsm zal plat zijn.   

Stef :  Batterijen kunt ge opladen. Nee serieus ik maak me echt ongerust.  
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Malou : Dat hoeft niet Stef.  Mijne zoon Sven, is 36 jaar en woont al 5 jaar in Lapland  tussen 

de rendieren. Samen met zijn Hasseltse (of andere stad) vriendin heeft hij daar een B&B 

waar de toeristen naar het Noorderlicht komen kijken en ondertussen hun tenen laten 

bevriezen. Ik ben al blij als ik van onze Sven driemaal per jaar een telefoontje  krijg en met  

Kerstmis een kaartje. Maar ik weet Stefke, ik weet dat hij daar gelukkig is met zijn Lotte en 

daar ben ik blij om. Ik ben ze twee jaar geleden eens gaan bezoeken en mijn voeten zijn nu 

nog altijd koud.  

Stef : Ik voel het  als we samen in ’t bed liggen.  

Malou :  Ja ja dat zal wel…En mijn dochter, ons Esmeralda  is  32 .. Zij zit in Holland in een 

commune met een aantal kwibussen te mediteren en met een oranje kleed aan en een 

bloemenkrans rond hare hals wiet te smoren.. ”Love and Peace”  is hun levensmotto .Ze 

denkt samen met haar vrienden dat de wereld ne grote speeltuin is.  Maar ja, als ze maar 

gelukkig is en kan leven van de liefde, zoals zij zegt.  

Stef : ( neemt Malou vast ) Dat doen wij toch ook schat.  

Malou : Wat? ( Nicole de ex van Stef komt ongezien in de tuindeur een heeft een schoteltje 

wafels bij.) 

Stef : Leven van de liefde.  

Malou : Daar heb ik de laatste tijd niet veel van gemerkt. 

Stef : Gij hebt al 14 dagen nachtdienst en..  

Malou:  …gij maakt u veel te veel zorgen over Inge. 

 Stef :  Misschien hebt ge gelijk. (omhelzen elkaar) 

Silke : (giechelend ) Een hevig manneke was mijn lief,  de eerste keer dat hij mij zag wou hij 

al… 

Stef :  …ja moeder, ge moet de details niet vertellen. 

Malou : Laat ze doen, dat brengt u misschien op erotische gedachten. 

Nicole :  Zeg als ge van de erotiek honger krijgt, ik heb wafels gebakken. 

Malou : (schrikt) Nicole!! Wat komt  gij hier nu doen!!? 

Nicole : U een wafel presenteren . 

Malou :  Ik lust uw wafels niet en  Stefan is op dieet .  

Nicole : Ooh  dat wist ik niet. 

Stef :  ( terzijde) Ik ook niet.  

Nicole : Gij eet wel een lekker wafel, eh bomma? 

Silke :   Ja, zulle…Huuumm.  
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Malou : Bomma  dat is slecht voor uwe suiker.  

Nicole : Kom nu, bomma Silke eet al 25 jaar van mijn zelfgebakken wafels.  

Malou : Daarom dat hare suiker zo hoog is.  

Nicole : (Geeft Silke een wafel) Laat het u smaken Silke.(Silke eet ze met smaak.)  

Malou  : Nicole , ik wil niet dat ge hier zo onverwachts binnenvalt. Ge belt in het vervolg aan 

de voordeur en als ik dan goesting heb zal ik opendoen. 

Nicole :  Oei , oei, gebeuren hier soms dingen die ik niet mag zien? 

Silke :   Ja , ja. 

Nicole : Serieus bomma? Wat? 

Silke :  ( giechelt)  Kussen , kussen….  

Malou : Dus ge hebt het gehoord Nicole? Ik wil niet… 

Nicole : … ja maar ik ben dat zo gewoon, ik heb hier 20 jaar gewoond, toen ik nog met Stef  

getrouwd was. Twintig jaar éh Stef? 

Malou : En nu  zijt ge al 5 jaar van Stef gescheiden en…( Malou is een broek van Stef aan het 

strijken.) 

Nicole : Dat klopt en nu komen we beter overeen dan toen we getrouwd waren éh Stef? 

Stef : Euhm..  

Nicole : En als ik u een tip mag geven… Stef heeft het liefst dat ge zijn broeken zonder plooi 

strijkt. Eh Stef? 

Malou : En ik heb het liefst dat gij u daar niet mee bemoeit.  

Nicole : Och god , ik wou alleen maar goede raad geven.  

Malou : Nicole…luister.. 

Nicole : …en  heel het huis stinkt hier weer naar frietvet. Ik heb hier vroeger ook frieten 

gebakken, maar ik bakte die buiten op het terras. Nooit  heb ik hier zo ne geur in huis gehad. 

Nooit! Eh bomma? 

Malou :  Ik bak mijn fritten waar ik wil, wat is met dat nu! Zaag!!   

Stef :   Allee kom “Love and pace” asjeblieft. 

 Silke : ( smikkelt aan haar wafel) Lekker. 

Nicole : Zoals altijd éh bomma. 

Malou : Stef zeg ook eens iets!! 

Stef :  Ja .. euhm.. 
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Malou : Iets fatsoenlijks!  

Stef :  Ja euhm.. Nicole.. euhm…Hebt gij nog iets van onze dochter gehoord? 

Nicole :  Dat wou ik eigenlijk aan u vragen Stefan.  

Malou : Man, man ,man… 

Silke :  (giechelt)  Miserie, miserie…Mijn gedacht!!  

Stef :  Het is al bijna twee weken geleden dat ons Inge nog een teken van leven heeft 

gegeven. 

Malou: (geamuseerd) Oei, dan zou ik “Child focus” bellen.  

Nicole : (dramatiseert ) Ik heb nog zo gezegd dat ze die wereldreis niet moest maken. Als 

jong meisje helemaal alleen de wereld in, dat gaat verkeerd aflopen.   

Stef : Natuurlijk!  

Nicole : ( paniekerig) Wat moeten we doen?  

Malou : Niks!! Niks, moet gij doen ! Toen ik jong was hoorde ze thuis soms twee maanden 

niks van mij. 

Nicole : (terzijde) Gij ja , gij zijt altijd een raar geval geweest dat weten we.  

Malou : Dat is misschien zo, maar in de tijd dat ik als vroedvrouw mijn stage ging doen in  

Ecuador en 8 maanden wegbleef bestond skype en sms nog niet. En voor u beiden was het 

beter geweest als ze dat nooit hadden uitgevonden. Paniekzaaiers !!. 

Nicole : Het gaat hier wel over ons kind!! Het kind van Stef en mij!  

Malou : En dat kind is een volwassen vrouw van 30 jaar. 

Stef : Ja maar … ( We horen iemand die aan het oefenen is op een trombone, hij speelt wat 

losse noten) 

Malou :  Dedju, dedju .. die met zijne trombone zal ook eens beginnen.  

Nicole :  Schoon éh. .. Gij kunt dus meegenieten van mijne schat zijn muziek?  

Malou : (geërgerd ) Meegenieten!?  Leo zijn getoeter werkt op mijn zenuwen Nicole!! Op 

..mijn.. zenuwen!! 

Nicole : Allee gij…een muzikant moet toch repeteren.  

Malou : En ik moet , als ik nachtdienst heb door de dag soms slapen. Deze voormiddag heeft 

hij zijne notenbalk van voor naar achter, van boven naar onder en van links naar rechts 

getoeterd . Ik ben van miserie opgestaan. ( kijkt op haar uurwerk) En binnen een paar uur 

moet ik terug gaan  werken.  

Silke : ( tegen zichzelf) Mijne André zaliger speelde de grote trom bij de fanfare. ( slaat met 

haar hand op de rolstoel)  
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Nicole : Ik vind  het prachtig. Mijne schat is aan het oefenen voor het kerstconcert. 

Silke : (slaat op de rolstoel) Mijne André ook. 

Malou : Kerstconcert? We zijn half juni.  

Nicole : Moet ik u een paar kaarten reserveren , want dat concert is zo uitverkocht zulle. In 

voorverkoop 24 € . 

Malou : Vierentwintig euro? Ik heb hier het ganse jaar gratis lawaai in huis. 

Nicole : Duidelijk dat gij niets van muziek kent.  

Malou : Muziek?! Stef zeg iets!! Dedju toch!!  

Silke : (neemt het Mariabeeldje dat naast haar staat  en praat er tegen.) Dat gevloek heb ik 

hen niet geleerd zullen vrouwtje , sorry. Ik zal een liedje zingen.( zingt) Te Lourdes op de 

bergen… 

Malou : Bomma asjeblieft, nu niet!     

Silke :  (zingt verder) Verscheen in ene grot…. 

Malou : Stefan, zeg iets.  

Stef :   Moeder , niet te hard. 

Silke :  (bomma neuriet verder) 

Stef :   En euhm, Nicole , vraag eens aan Leo of het mogelijk zou kunnen zijn, allee als het 

kan, om wat stiller lawaai te maken .  

Malou : (bomma klopt nog steeds .) En stop met die grote trom bomma. 

Silke : Oei, oei.. (stopt met trommelen en zingt opnieuw) Te Lourdes op de. …..Ik ben 11 keer 

in Lourdes geweest.. met de bus. 

Malou :  Ik weet het ,ge waart verliefd op Fonske de buschauffeur.  

Silke : ( giechelt) Schone vent.  

Malou : Zijt nu maar even stil. 

Nicole : Gaat ge dat mensje haar plezier ook nog afnemen? 

Malou : ( tegen Nicole) Klep dicht gij! (neemt een wafel en geeft ze aan Silke) Hier eet nog 

een wafel en zijt rustig. 

Silke : (koppig) Nee merci, wafels zijn slecht voor mijne suiker. 

Malou : Ook goed. ( legt de wafel op het tafeltje naast bomma.) 

Nicole : ( we horen  de trombone “All you need is love”  spelen.) Schoon éh. “ All you need is 

love”, dat speelt mijne schat altijd speciaal voor mij. Ik moet naar hem toe, hij mist mij.  

Malou : Dan zou ik onmiddellijk gaan Nicole. Onmiddellijk!    
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Nicole : Ja.  ( klopt op de binnenmuur) Ik kom schat. Tot straks éh bomma. 

Silke :    Of tot in de pruimentijd.  

Nicole : En Stefan, als ge iets van ons Inge hoort verwittig me dan. ( gaat af via de tuin en 

laat de wafels staan.)  

Malou : (lief) Stefke, luistert nu eens heel even , maar héél goed.  

Stef : Ja schat. 

Malou : (maakt zich kwaad en roept.) Als dat hier niet gaat veranderen ga ik over mijn 

toeren geraken!! Over mijn toeren en dan.. dan denk ik dat ge de politie én de brandweer  

moet bellen!! Want dan gebeuren er ongelukken !! 

Stef : Ja maar schat… 

Silke:  ( bijt in het geniep in haar wafel en legt ze terug… Dit kan een paar maal herhaalt 

worden.) 

Malou : … ik zie u echt graag zullen Stefke, maar dat Nicole, uw ex en hare nieuwe vriend,  

Leo  de trombonetoeter ,  ( klopt op de binnenmuur) daar, daar aan de andere kant van dit 

kartonnen muurtje  wonen, vind ik echt niet plezant. Als achter dat muurtje iemand een 

scheet laat, horen we het ! (heeft gedaan met strijken, Stef ruimt de strijkplank op.)  

Silke : (steekt haar hand omhoog) Ik! 

Malou : Wat ik? 

Silke : (giechelend)  Ik heb een scheet gelaten. 

Stef :  Ja moeder. 

Malou : ( we horen nog steeds de trombone) Ik word nog depri van dat lawaai. 

Stef : Maar ik kan daar niks aandoen ,toen we vijf jaar geleden gescheiden zijn heeft Nicole  

dat huis hierlangs gehuurd van ons moeder zodat ons Inge zowel bij mij als bij haar kon 

wonen. 

Silke: (steekt haar hand omhoog) Dat huis hierlangs en dit huis hier,  zijn mijne eigendom.  

Stef : Ja moeder we weten het.  

Malou : Als het over haar eigendommen gaat  weet ze nog alles. 

Silke : En gij moogt hier , als ge mij goed verzorgd voor niks wonen.  En   hiernaast betalen ze   

huur.  

Malou : Dat is niet meer dan normaal, Nicole heeft constant andere mannen bij haar wonen.  

Stef :  Een halfjaar na onze scheiding  nam ze Gustaaf in huis…. 

Malou : … een klarinetspeler die heel de dag van die triestige jankmuziek speelde… Depri 

werd ik ervan. 
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Stef :   En toen die het na anderhalf jaar afbolde kwam Fret met zijn trompet.  

Malou : Hij speelde niet alleen trompet maar tussendoor zong hij ook nog liedjes van Louis 

Armstrong.   

Silke :  ( zingt) Loula loula lou, loula loula la lai l …. 

Stef :     En hij kon niet zingen.  

Malou : Om zot van te worden. 

Stef  :    En nu is het Leo met zijne trombone.  

Malou : Ge vergeet Achielleke  , dat klein mannetje met zijne grote bombardon.  

Stef :    Och ja , maar goed dat die maar twee maand is gebleven of het huis was ingestort. 

Silke :   ( terzijde) ’t Was pertang een schoon ventje, en hij had lekker karamellen.  

Malou : Ik ga echt een zenuwinzinking krijgen van al dat lawaai. Echt éh!   

Stef : Ja maar schatteke .. 

Malou : Uw ex moet absoluut een muzikant hebben, want heel het filharmonische orkest 

van Vlaanderen heeft al… allee is al bij haar over de vloer geweest.  

Silke : (neuriet) All you need is love.  

Stef :  Ik vind dat ook vervelend  maar ik kan er niks aandoen schat.  

Malou : Nee daar kunt gij niks aan doen. (maakt zich kwaad)  Maar dat Nicole hier ieder 

moment van de dag langs het achterpoortje komt binnenwippen, dat ze zich bemoeid met 

mijne strijk en mijn keuken, dat ze u en uw moeder probeert vet te mesten met haar 

zelfgebakkenwafels, dat moet nu stilaan eens ophouden.   

Stef :  Het zijn pertang lekker wafels zullen.(wil één nemen, kwade blik van Malou) Maar ik 

ben op dieet . 

Malou : Als ge dat maar weet. (wijst naar buiten) Ik wil dat ge tussen de twee huizen , daar in 

de tuin, een prikkeldraad van 2 meter hoog zet. 

Stef : Prikkeldraad?  

Silke : (giechelend) Gaat ge struisvogels houden?   

Stef  : Twee meter hoog!? 

Malou: Ja!  Ik zal er wel stroom op zetten .  

Stef :  Ja maar Malouke… 

Malou : Of ge kunt ook een muur metselen. 

Stef :  Ne muur? 
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Malou : Ja ne muur!!  In ieder geval het moet gedaan zijn dat uw ex hier ieder moment van 

de dag langs achter binnenkomt.  

Stef : Ja maar schat, luister eens… 

Malou : …hebt ge me verstaan Stefan Costermans!? 

Stef :   Ja schat.   

Silke : ( We horen opnieuw de trombone All you need is love, spelen , Silke neuriet mee)  

Malou : Doe iets Stef.  

Stef :  (klopt zachtjes op de muur) Een beetje stiller als het kan. 

 ( we horen een hondje blaffen.)  

Malou : Wat is dat?   

Stef : Ze hebben een hondje gekocht.  

Malou : Een hondje? 

Stef :   Het heet Filou. 

Malou : Filou?? 

Stef :  Ja  een labrador, zo ne kleine schattige puppy .  

Malou : Schattige puppy? Ne labrador wordt zo groot. (wijst) 

 (we horen de trombone.. “She loves you “ van de Beatles spelen)  

Silke : ( zingt) She loves you yeah,yeah ,yeah….(neuriet verder)  

Stef : ( we horen de trombone luid..) Leo, als ‘t kan stop dan asjeblieft met dat getoeter. 

Malou : Stop met dat lawaai nondedju!! 

Silke : Sorry vrouwtje.(Silke hangt een doek over het Mariabeeldje )  

Stef :  ( Stef klopt zacht op de muur en zegt vriendelijk.) Leo.. Ik wil met ons Inge skypen !  ( 

klopt nog eens op de muur) Asjeblieft stop!! ( de muziek stopt, stilte.) Voilà. 

Malou : Amai. 

Silke : (zingt) … vol glans en vol luister de moeder… 

Stef : Zwijgt gij ook even moedertje. (stilte) Voilà, als ik me kwaad maak is het wel stil. ( gaat 

bij de laptop zitten. ) 

Malou : (geamuseerd)  Ah ge hebt u kwaad gemaakt?  

Stef : Ja , hij zal nu wel stil zijn. En nu ga ik nog eens proberen of ik ons Inge op skype krijg. ( 

we horen opnieuw de trombone “ She loves you” spelen) 

Silke : ( begint te zingen) Yeah yeah ….. 
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Malou : (geamuseerd) Ge hebt u precies toch niet kwaad genoeg gemaakt, Stef.  

Stef : Moeder ik zet de radio nu af .Nu!!  (draait aan haar oor, Silke zwijgt)  Oké?  En nu die 

van hiernaast nog stil krijgen. 

Silke : (brabbelt wat onverstaanbaars)  

Stef :  Moeder, de radio staat af. 

Silke : (geamuseerd) Nee, nee , ik denk dat ge hem op de verkeerde post hebt gezet. Hi, hi. 

Stef : Wacht, dan trek ik de stekker uit. ( doet alsof) ( we horen nog steeds de trombone.) Leo 

asjeblieft. 

Malou : Zal ik eens proberen Stefke? ( klopt op de muur en roept, brult..) En als ge nu niet 

stopt met dat onnozel en vals getoeter kom ik, Malou Van Wetswinkel tot bij u , trek uw lip 

over uw neus en leg knoopjes in uw oorlellen !!  

Silke: Da’s pijnlijk denk ik. 

Malou : (roept) En daarna steek ik uwe dikke mottige kop in uwe blinkende toeter , zet uwe 

pink waar nu uwe duim staat en draai stoppentrekkers in uw oren !! En probeer dan nog 

maar eens “ She loves you Yeah Yeah” te toeteren. Dedju!! Dedju!!! 

Silke : (Silke maakt een kruisteken) Ik zal maar in haar plaats gaan biechten.  (doet alsof ze 

aan het biechten is.) 

Malou : ( muziek stopt) Voilà, zo moet ge dat doen Stefke.  

Stef : Amai. 

Malou: De Leo zijn lawaai zal minstens een paar uren ophouden , dus skype nu maar met 

Inge.  

Stef :  (met laptop bezig) Ik krijg  ze niet te pakken. 

Malou :  Daar zal dan wel een logische verklaring voor zijn. 

Stef : Logische verklaring? ( paniekerig) Natuurlijk, ze is ontvoerd door kannibalen  en zit nu 

ergens in  een Zuid- Amerika ‘s oerwoud als gijzelaar. 

Malou : ( geamuseerd) Och arme, en die kannibalen zijn nu aan het beraadslagen of ze dat 

mals Vlaams brokje in de tomatensoep of in de aspergesoep gaan steken.   

Silke : (terzijde) Ik heb altijd goeie soep kunnen koken. 

Stef : In de aspergesoep ? In het oerwoud hebben ze geen asperges. Of wel? 

Malou : Maar maakt u toch niet zo ongerust, ge hebt uw dochter nog gehoord vanuit Peru.  

Stef : Dat is twee weken geleden . 

Malou : Acht dagen Stef.  

Stef  : ( paniekerig) Naar welke ambassade zou ik nu moeten bellen? 
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Malou : Niks ambassade, naar een ijzerwinkel die prikkeldraad verkoopt moet gij bellen.   

Silke : ( steekt een zichtkaart omhoog) Ik heb een prentje vanuit Houthalen gekregen.  

Malou : Dat is een kaartje van Inge uit Honduras bomma.  

Silke : (steekt nog kaarten omhoog) Ja en uit …(weet het niet)  

Malou : (helpt haar) Uit Mexico en Costa Rica en Chili ..en vandaag is er één toegekomen uit 

Peru.  ( leest wat op de kaart staat.) En ze schrijft : Ik heb de zon zien ondergaan in Cuzco, ik 

heb  gedanst in Buenos Aires en … 

Stef : Zwijg! Zwijg!! Dat liedje van Johan Verminnen “ Ik wil zo graag de wereld zien” daar is 

het allemaal mee begonnen. Dat heeft haar helemaal zot gemaakt. Ze moest , wou en zou 

ook de wereld zien, ze nam als turnjuffrouw een jaar verlof zonder wedde en  vertrok , 

helemaal alleen met hare rugzak de wijde wereld in. Helemaal alleen éh!  

Malou :  Toch heerlijk als ge jong zijt. 

Silke :  (terzijde geamuseerd) Ik ben 4 jaar jonger dan Amelie van Sus Vanhamel . Amelie is 

een oude doos. (giechelt)  

Malou : Als gij het zegt  bomma. 

Stef :  In mijn tijd was het anders. Toen ik 19 jaar was heb ik tegen ons moeder 14 dagen 

moeten zagen om te voet naar Scherpenheuvel te mógen gaan. 

Malou : Man , man ,man. 

Silke : (terzijde) Niet zagen Stefan…Eerst naar “De kampioenen” kijken .(tegen OLV beeldje ) 

En dan komen we bij u in Scherpenheuvel een zjat (tas)  koffie drinken, éh wicht.  

Stef :  Uiteindelijk mocht ik ,maar onze pa, die dat niet graag deed, moest meegaan.  

Silke : Stefan, ge hebt toch een kaars laten branden in Scherpenheuvel éh? 

Stef : Ja moeder, drie. 

Silke : Drie? Ge zijt zeker zot gij!!… Ga er dan maar twee uitblazen, da’s geld verspilling. 

Stef : Ja moeder, seffens. 

Malou : Inge zat dus acht dagen geleden nog in Peru ? 

Stef : Ja.  

Malou : En vanuit Peru zou ze naar Italië  vliegen. Dat heeft ze via skype toen gezegd. Niet? 

Stef : Naar Palermo , dat is op Sicilië . Het stikt daar van de maffiosi! 

Silke : (geamuseerd) Ik heb vroeger een Italiaans lief gehad..  Italiaantjes zijn 

klein…Spanjaarden kunnen goed kussen… Russen drinken veel wodka, Duitser zijn dik en 

Hollanders hebben grote voeten.   



14 
 

 
 

Malou : (geamuseerd) Uw moeder heeft precies een heel internationaal gezelschap 

opgetrokken.  

Stef : Ze heeft veel TV gekeken én ze is al  33 jaar weduwe.  

Silke : Mijne André was de beste , maar hij is al 100 jaar rijstpap aan het eten.  

Stef :  33 jaar moeder. 

Silke :  ( geamuseerd) Mijne André is een deugniet zullen, hij heeft hier boven zijne 

goudenlepel verkocht aan de maffia om met dat geld trappist te drinken, samen met Sus 

Vanhamel. ( giechelt) Ik wil een elixirtje?  

Stef : Straks moeder. 

Malou :  Dus Stefke , ge kunt Inge niet bereiken omdat ze nu in het vliegtuig richting Sicilië 

zit!!  

 Stef : Van Peru  naar Sicilië vliegen,  duurt dat  acht dagen? Ik dacht het niet éh!  

Malou : Nu zijt ge echt aan het zagen. Nog een paar weken en uw lief dochtertje  is terug 

thuis.  

Silke : Als ik nu geen borrel krijg gaat ge ook huur betalen. Néh. 

Malou : Een borrel ? Maar zeg dat dan bomma. ( neemt de fles elixir en schenkt een borrel.) 

Silke : Het zou tijd worden.  

Stef :  (ongerust ) Ons Inge zal toch niet met  een Peruviaan aan het fikfakken zijn.  

Malou : Dat kan, want er lopen daar veel, héél veel knappe, sexy mannen rond. 

Stef : Hoe weet gij dat?  

Malou : Ge weet toch dat ik vroeger voor mijn stage als vroedvrouw, 8 maanden in Ecuador 

ben geweest. En Ecuador is een buurland van Peru.  

Stef : Ah zo ..Ja ja ..En hoeveel liefjes heb gij daar toen gehad? 

Malou : ( geamuseerd)  Dat weet ik zo niet. Ik zal ze straks eens tellen, ze staan allemaal in 

mijn dagboek.  

Stef : Amai. 

Malou : Stefke, ik was daar als vroedvrouw en heb daar vooral kindjes op de wereld 

geholpen en gelukkig geen laten maken. Weet ge hoe ze mij in Ecuador noemde? Señora 

Cigüeña. 

Stef : Hoe ? 

Malou : Señora Cigüeña, dat wil zeggen. Madame ooievaar. 

Silke :  Hi hi… 



15 
 

 
 

Stef : Dat zegt ons Inge soms ook tegen u... Dus gij zijt er gerust in “Madame ooievaar”, gij 

denkt dat ons Inge…? 

Malou : …ge hebt een  verstandige dochter, ze doet geen gekke dingen. En trouwens in die 

landen verkopen ze ook condooms zulle. 

Stef : Zég!! Gij denkt weer direct het ergste.  

Malou : Nee schat niet het ergste maar het veiligste ,plezantste en het realistische als ge 30 

jaar zijt.  

Silke :  ( zit te lachen) Nee André, nu toch niet, straks,  er zit een ooievaar op het dak. Hi hi ...  

Malou : Moeten we even weggaan bomma?  

Silke :  ( giechelend) Nee, hij moet zijn goesting nog maar wat bewaren voor 

straks..…(giechelend tegen het OLV beeldje) Sorry wicht ’t is soms een hevig manneke.  

Malou : (tegen Stef) Dat mensje kan het misschien niet allemaal op een rij gezet krijgen , 

maar ze geniet precies toch nog.  

Stef :    Misschien wel. (omhelst Malou)  

Nicole : ( komt in de tuindeuren heeft een kommetje bij) Oei , ik kom weer ongelegen zeker? 

Malou : Gij komt altijd ongelegen Nicole. 

Nicole : Oei, oei…Bomma, ik heb nog een kommetje macaroni met kaas en hesp  over. 

Goesting? 

Silke :  Ja zullen, daar vraag ik hier al drie dagen naar.  

Nicole : Maar goed dat ik nog eens aan u denk. 

Silke :   Ja….(roept) André komen eten!!  

Malou : (maakt zich kwaad )Pikdraad met 380 volt op, of ne muur van 2 meter hoog met 

glasscherven op!! Ge moogt kiezen Stefan!! ( kijkt naar buiten) En , en , dedju , dedju die 

hond is mijn nieuwe slofjes  aan het kapot bijten. (loop naar buiten we horen hondengeblaf 

en Malou roepen. off) Weg ellendig beest, mislukte muskusrat…weg…. 

Nicole : (roept in de tuin) Een beetje beleefd blijven tegen dat lief hondje. 

Malou : (komt binnen, heeft een kapotgebeten slof bij) Lief hondje? Ik vang hem en ik breng 

hem naar een Chinees restaurant ! Dan staat hij morgen al op de menukaart.  

Nicole : Ooooh …Dierenbeul! Ik bel naar Gaia éh. 

Malou : Wacht .Ik ga eerst bellen.( neemt haar gsm)   

Stef :   Wat ga ge doen? 

Malou : Pikdraad bestellen!! Of hebt ge liever een muur ? Ge zegt het maar ,dan bel ik een 

aannemer!!  
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Doek 

 

Tweede bedrijf. 

( twee dagen later ,het is zaterdagmorgen, Stef is de tafel aan het dekken voor het  ontbijt.)  

Stef : Koffie , fruitsap, broodjes, koffiekoeken en zacht gekookte eitjes, alles in orde. Mijn 

Malouke gaat dadelijk thuiskomen van haar werk en ze is heel het weekend vrij. Ik ga ze 

eens  extra verwennen. ( kijkt op zijn laptop) Als ons Inge nu eens op skype zou komen was 

mijne dag al helemaal geslaagd .   

Silke : (off.. we horen haar roepen) Stefan, kom me eens helpen! 

Stef :  Wat scheelt er moeder?   

Silke : (off)  Ik kan niet uit mijn bed!  

Stef : Het is nog maar halfacht moeder, blijf nog maar wat liggen. 

Silke : ( off) Als ge me niet komt helpen pis ik in ’t bed! 

Stef :  Oei… ik kom. ( gaat af) 

Silke : (off) Het is dringend zullen.  

Malou : ( we horen Malou achter in de tuin, ze komt thuis , ze heeft de voorbije nacht 

gewerkt in de kraamkliniek.)(off)  Het is niet waar éh..Miljaarde , miljaar! Niet te geloven 

éh!! ( komt binnen via de tuin, ze heeft een hondenspeelgoedje vast en roept.) Stefan ! 

Stefan!! 

Stef :  (komt enthousiast  uit de hal)  Goedemorgen schat,  hoe is het geweest op het werk, 

heeft de ooievaar veel werk gehad? (wil haar een kus geven) 

Malou : Stefan ga buiten eens kijken. Nu! 

Stef :   (kijkt buiten) Mooi weer éh schat. 

Malou : En toch gaat het seffens onweren, serieus onweren!! 

Stef : Nee, nee schat , de buienradar geeft schitterend weer. (enthousiast) Kijk schat, de 

koffie is klaar, de fruitsap geperst, ik heb eitjes gekookt, broodjes en koffiekoeken gehaald. 

Zet u , ik ga ons moeder even helpen en kom dan ook om gezellig te ontbijten. ( neemt haar 

vast) En daarna kruipen we samen nog een paar uurtjes in bed. Eh schat? 

Malou : Costermans, buiten kijken!! Nu!! 

Stef : Oei! 

Silke : (off) Stefan!!  

Stef :  Ik kom moeder. (wil naar de hal) 

Malou :  Stefan, nu! Buiten kijken!  
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Stef :  Oké….(gaat buiten)  

Malou: (roept hem na) Dit kan echt niet langer éh Stefan, echt niet!  

Stef :  ( komt binnen en heeft een kapot gebeten kussen vast.)  Wie heeft onze terraszetels zo 

toegetakeld? Wie !?   

Malou : Wat denkt ge Stefke? Wat denkt ge? 

Stef :  Ik weet het niet… 

Malou : …even logisch uw grijze hersencellen gebruiken. Even maar, dat doet gene pijn zulle. 

Stef :  Zouden er deze nacht everzwijnen in onze hof geweest zijn?  

Malou : Everzwijnen!? Natuurlijk, dat zal het zijn. Everzwijnen! Probleem opgelost. ( laat het 

hondenspeelgoedje zien.) Maar dan hebben ze wel hun speeltuigje laten liggen !!!  

Silke :  (off) Stefaaaan!!! 

Stef : Speeltuigje, maar dan.. oei. 

Malou : Inderdaad, die verschrikkelijke keffer van hiernaast..  

Stef: Filouke? 

Malou : De enige hond die op ons terras kan is dat mormel  en hij is er in geslaagd onze 

tuinmeubels ter waarde van 1199 € om te vormen in waardeloze brol die ze in de 

kringloopwinkel nog niet meer aannemen. 

Stef : Kan een klein hondje zoveel vernielen? 

Malou : ( laat speeltje zien) Die kleine keffer heeft zijn bewijzen op de plaats delict 

achtergelaten. Dus zijn schuld is bewezen.  

Stef : Ja maar… 

Silke : (off) Stefaaaaan!  

Stef : Moeder me nu niet opjagen éh. 

Silke : (off) Het was om te zeggen dat ge  niet meer moet komen, het is gebeurd.  

Malou : Wat is er gebeurd? 

Silke : (off) Ik heb in ’t bed gepist.  

Malou : Allee dat kan er ook nog wel bij. 

Stef :  Ik zal u komen helpen …. 

Malou : …zal ik dat wel doen . En gij Stefan… ( geeft hem het hondenspeelgoedje)  gij gaat nu 

, NU!!…Met het bewijsmateriaal  naar uw ex hiernaast , ge brengt ze mee naar hier en laat 

haar onze vernielde tuinmeubels zien. Nu!! 

Stef : Het is nog maar halfacht schat, daar zijn ze niet wakker voor tien uur.  
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Malou : Moet IK  ze uit haar bed gaan halen? Oké, maar dan gebeuren er ongelukken éh! 

Stef :  Nee, nee schat ik ga wel. 

Malou : Vlug! En zeg dat ze haar polis van de familiale verzekering meebrengt. Tenminste, als 

ze een familiale verzekering heeft . ( gaat af naar de hal)  

Stef : Ja schat.  Allee zo een klein hondje.. tuinmeubels van 1199€ . 

Malou : ( kom even terug) En ge belt aan de  voordeur  tot ze opendoet.  

Stef : Maar ik kan toch beter langs de tuin…(wijst naar achter)  

Malou : … gij belt  aan de voordeur, verstaan!! Wij hebben manieren. ( af in de hal)  

 Stef :  Ja schat.. Da’s zeker dat.  ( af langs de hal)  

( even later komt Inge en Ernesto op langs de tuindeur… Inge draagt een los kleedje zodat ze 

kan verbergen dat ze reeds 8 maanden zwanger is..  Ernesto is een Italiaan en spreekt met 

een accent.. hij woont wel al heel zijn leven in België. Hij heeft een enorme rugzak op met 

slaapzak en tent en er hangen een paar potten en pannen aan)   

Inge :  Voilà we zijn er schat. 

Ernesto : Mama mia ikke ben content dat ik mijne zak kan afdoen.  

Inge :   Oei, oei,  is mijn lief Italiaantje  moe? 

Ernesto : Nee, nee.. Maar van het treinstation tot hier is minstens 3 km en dat te voet ,met 

27 kilo op mijne rug. Amai.  (doet zijn rugzak af en zet hem ergens ) 

Inge :  ( steekt haar buikje vooruit) De toekomstige papa wil toch niet dat ik in mijn toestand 

die zware rugzak draag? 

Ernesto : (wrijft over haar buikje) Natuurlijk niet, gij draagt de bambino , ik draag de 

rugzak…principessa .  

Inge : Hoe lief. Ben ik echt uw prinses?  

Ernesto : Si, mijne principessa Inge. 

Inge :  En gij zijt mijne prins Ernesto. 

Ernesto : Si.. (kijkt rond) Mama mia dat ziet er hier dik oké uit! Amai!! Uwe papa is zeker 

héééél rijk?  

Inge : (geamuseerd) Geweldig. Hij heeft een brugpension van 1320 € per maand. 

Ernesto : ( bij de ontbijttafel.. enthousiast) Amai, amai!! Kijk!!  

Inge :   Stil Ernesto , ze zijn waarschijnlijk op de slaapkamer we gaan het rustig houden.  

Ernesto : Natuurlijk. 

Inge :  Ik ben content dat ik thuis ben na 8 maanden en 4 dagen.  
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Ernesto : Ikke ook, maar ik ben super content dat we nog ne week bij mijne bompa Don 

Corleone Morelli in de Palermo hebben gelogeerd.  

Inge :  Uwe bompa is een toffe kerel. 

Ernesto : En hij was content dat er weer een nakomeling van hem op komst is.(streelt het 

buikje van Inge)   Hij heeft al een spaarrekening geopend voor onze bambino en er 10000 € 

opgezet. 

Inge : Onder voorwaarde dat hij de peter mag zijn .En we moeten het kindje  Don heette als 

het een jongen is en Donna als het een meisje is. 

Ernesto : Gene probleem, 10000€ snel verdient.  

Inge :  Nog tegen niemand zeggen dat uwe bompa peter wil zijn , want mijne pa gaat daar 

niet blij mee zijn. 

Ernesto : Hey principessa, gij weet toch, ikke kan zwijgen. 

Inge :  Ja ja..(wrijft over haar buikje) Ik denk dat het een meisje is. 

Ernesto : Vijftig procent kans, éh.   

Inge :  Een jongen is voor mij ook goed zullen. Spannend éh? 

Ernesto : Si, si. 

Inge :  Ze gaan hier serieus verrast zijn als ze ons zien. 

Ernesto : ( wrijft over het buikje van Inge) En zeker als ze merken dat mijne prinses ,als 

cadeau ene “bambino” hebt meegebracht. 

Inge :  Onze papa gaat heel content zijn met de baby . ( geamuseerd) Of hij ook blij gaat zijn 

met de vader van de baby dat weet ik nog niet.  

Ernesto : Hela zég, ik zal goede papa zijn en ik zal…. 

Inge : …’s nachts opstaan om de pamper te verversen?  

Ernesto: Ik !! ?  

Inge :   ( geamuseerd) Natuurlijk, gij. Prinsessen zoals ik  doen dat niet. 

Ernesto : Ikke zal altijd mijne best doen. Kak of gene kak.   

Inge :   Dat weet ik zotteke. Ze gaan u hier allemaal graag zien, want onze pa en zijn vriendin 

Malou zijn zot van Italië en verlekkerd op Italiaans eten.  

Ernesto : Dan ga ik als Italiaanse chef-kok hier goeie punten krijgen. 

Inge :  Niet overdrijven chef-kok, ge hebt vroeger 6 maanden als afwasser  in een Italiaans 

restaurant gewerkt. 

Ernesto : Si, maar toen heb ik veel, héél veel gepikt.   
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Inge : Gepikt Ernesto? Gepikt!!? 

Ernesto : Veel gepikt si.. Allee met mijne ogen zoals men zegt éh schatje. Ik heb de geheime 

recept van de kook- chef hier allemaal in mijne verstand opgeslagen .Mijne ogen hebben 

gezien hoe ik de perfecte spaghetti , lasagne, ossobuco , tiramisu en nog veel meer moet 

klaarmaken.  

Inge : Gij gaat vlug in de bovenste schuif van onze pa en Malou liggen.  

Ernesto :  Si si. ( gaat aan de ontbijt tafel zitten.) Zouden ze de ontbijt voor ons hebben 

klaargezet ?  

Inge : Ik denk het niet, want ze weten niet dat we vandaag zouden thuiskomen. 

Ernesto : Ik heb pertang goesting in een “zjatteke kaffie”. (tas koffie) 

Inge :  Neem maar, er staat een ganse thermos.  

Ernesto :  ( schenkt in en neemt een koffiekoek) Gij ook ne koffiekoek ? 

Inge : Nee merci, ik ga eens kijken of ons ma al wakker is. En als ze niet wakker is, ik kan 

binnen,  ik weet de sleutel hangen. 

Ernesto : Ja maar als uwe pa me hier ziet, hij gaat verschieten en…. 

Inge :   …Onze pa is een lieve mens. Ge zegt maar ..”Hey Stefke , ik ben Ernesto de vrijer van 

uw lieve dochter”. Hij gaat u ne kus geven van blijdschap. 

Ernesto : Oké, ik zal mijne toekomstige schone pake eens tegen stoere borstkast trekken en 

de hand van de principessa vragen. 

Inge : Maar nog niks over onze bambino vertellen éh.  

Ernesto : Ikke zwijg als ne kerkhof. (Inge gaat af via tuin) ( Ernesto begint alles te proeven 

wat op de ontbijttafel staat.) Amai, zouden ze hier altijd zo ontbijten? Wel dan ben ik met 

mijne gat in de tiramisu gevallen. Lekker.  

Stef : ( roept in de hal) Malouke, ik denkt dat hiernaast de bel kapot is  

Ernesto:  Mama Mia , mijne toekomstige schone pake is in de aantocht. Mijne super 

vriendelijk Siciliaans gezicht opzetten. (trekt een lachend gezicht)  

Stef :    ( in de hal) Ze doen hierlangs niet open schat? 

Malou : (off) Ga dan langs achter ,haal ze uit hunne nest en zie dat Nicole hier binnen de 5 

minuten staat én dat ze hare keffer een muilkorf aandoet en hem meebrengt. 

Stef : Ik zal proberen schat.. (komt binnen en ziet Ernesto aan de ontbijttafel zitten, schrikt.) 

Wie , wat…  

Ernesto : Buongiorno  Stefke, ikke ben … 

Stef :  …wat zit gij daar te doen kerel!? 
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Ernesto : Lekker koeken.  

Stef :  Dat zal wel maar… 

Ernesto : ( staat recht…enthousiast) Hey Stefke ik ben….  

Stef : ( loopt terug af en roept.) …Malou er zit iemand ons koffiekoeken op te eten. 

Malou : (off) Die ellendige hond van hiernaast?  

Stef : Nee, het is….( komt terug , heeft een paraplu vast om zich te verdedigen) Wie zijt gij? 

Wat doet gij hier?  

Ernesto : Buongiorno ik ben Ernesto en mijne principessa heeft gezegd ….  

Stef :   (onderbreekt hem) …hoe zijt gij hier binnengeraakt?  

Ernesto : Tuindeur stond open.  

Stef : ( ziet de rugzak) En wat is dat?  

Ernesto : Mijne bagage. 

Stef :  Bagage , gij zijt dus van plan om te blijven?  

Ernesto : Si, Si… Als het kan ja. Ik heb een tentje bij dat ik op de graszon kan zetten. 

Stef  : (neemt zijn gsm) Ik bel de politie éh. 

Ernesto : Rustig Stefke, ik doe niemand kwaad… Ik brave Siciliaanse jongen,  kom van goede  

familia , wij thuis allemaal lid van de  Padre Nostro … 

Stef :  (schrikt)  De Padre Nostra !!? ( denkt aan de maffia) 

Ernesto :  Padré Nostro Stefke.. 

Stef :   Nostro of Nostra , dat blijft gelijk..  

Ernesto : Padré Nostro is een grote liefdadigheidsorganisatie op Sicilië. Mijne bompa Don 

Corleone Morelli is voorzitter .Hij is 77 jaren oud en onze padré familias.  

Stef :  Miljaar! Corleone , Sicilië, padré familias …Padré  van de Cosa Nostra …Nondeju ..De 

Godfather van…  ( roept naar Malou) Malou, het is er ene van de Siciliaanse maffia!! 

Ernesto : Non, non…ikke niks maffia… (wil Stef een hand geven.) Ikke ben Ernesto Morelli, un 

amico van…. 

Stef : …Zitten !! Zitten en niet bewegen! En pas op ik heb een zwarte gordel karate. (zwaait 

met zijn paraplu)  

 Ernesto : Oei , ik ben vroeger bij de turnclub ,”Huppel de pup” geweest. 

Stef:     (dreigend)  Dus braaf zijn of….Tjakaaaaa!! 

Ernesto : Oei . (gaat zitten en neemt nog een koffiekoek) Lekker.. Van welke bakker komen 

de koek Stefke? 
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Stef : ( roept) Malou kom vlug en breng mijn geweer mee.  

Ernesto : ( terwijl hij een koffiekoek eet) Ja maar, ik kan het uitleggen zullen. Ik ben… 

Stef : …Zwijgen!   

Ernesto : Oké, gij hebt gelijk, praten met mijne mond vol is niet oké, zegt mijn mama. 

Stef :  Wat wilt ge van ons?  

Ernesto : Is nog ne grote surprise.   

Malou : ( komt met de bomma in de rolstoel uit de hal.) Wat is hier aan de hand? ( Bomma 

heeft een geweer vast en richt het op Ernesto.)  

Silke : Hands up !! 

Ernesto : (steekt zijn handen omhoog) Niet schieten nonna, u zou toch niet willen dat mijne 

bébé zonder papa moet opgroeien.  

Malou : Bébé?  

Ernesto : (fier)  Si ,si ikke ga papa worden. Papa Ernesto!  

Malou : En waar is de mama? 

Ernesto : Zij komt seffens. (laat zijn handen zakken.) 

Silke : Hands up! 

Malou : Laat hem maar bomma, ik denk niet dat hij gevaarlijk is.  

Ernesto : Natuurlijk niet , ik ben brave , propere , lieve Siciliaan die… 

 Stef : … onze koffie leeg zuipt en de koffiekoeken opvreet !  

Ernesto : Wij hebben lange reis gemaakt,  had vele honger . 

Malou : Uw vriendin is dus in verwachting? 

Ernesto : Si, si. 

Malou : Gij zijt transmigranten en ge kunt geen onderdak vinden waar uw vriendin kan 

bevallen?  

Stef :  En als gij denkt dat ze hier in deze herberg kan bevallen zijt ge mis. Trouwens we 

hebben hier geen kribbe geen os én geen ezel. 

Malou : Maar zwijg nu eens even Stef, die mensen zijn in nood, op de vlucht, we moeten ze 

helpen. 

Stef :  Malouke we zijn half juni , het is nog te vroeg voor kerstverhaaltjes.  

Silke : (zingt) Stille nacht.. Heilige… 

Malou : Stil bomma…Ge gaat dus een kindje kopen?   
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Ernesto : ( geamuseerd) Ik niks kopen , ikke heb hem zelf gemaakt. 

Silke : Plezant éh. 

Ernesto : Amai. Ikke niks transmigrant , ik woon al heel mijn leven op de cité van ( naburig 

dorp). Ik ben Siciliaan en mijne naam is  Ernesto Morelli. En als ik me niet vergis zijt gij 

nonna, ikke bedoel grootmoemoe Silke. 

Silke : Si, si. 

Ernesto : En gij zijt pake Stefke Costermans en dat is uw vriendin Malou Van de winkelwets.  

Malou : Van Wetswinkel. 

Ernesto : Si, madame ooienvaar die de kindjes op de wereld helpt. Klopt dat? 

Malou : Ik ben inderdaad Malou de vroedvrouw… 

Silke : … en ik ben Silke.  

Malou :  Hoe weet gij dat allemaal? 

Stef :    De engel Gabriel zal hem dat ingefluisterd hebben.  

Ernesto : ( geamuseerd)Non niet Gabriel maar mijne lieve engel, mijne principessa, heeft het  

gezegd.  

Malou : En gij zijt speciaal naar hier gekomen om mij te vragen om uwe bébé op de wereld 

te helpen? Zijn haar weeën al begonnen?  

Ernesto : Ik hoop van niet , want  ze is nog maar acht maanden in de positie.   

Stef :  Dan hebt ge nog een maand de tijd om een herberg of een stal met een kribbe te  

zoeken.  

(de bel gaat)  

Silke : (schrikt) Hands up!  

Malou : Wie kan dat nu al zijn? 

Stef :  (paniekerig) Misschien zijn het zijn vrienden van de maffia, die u onder bedreiging 

gaan meenemen om ergens een bevalling te doen. Niet open doen Malou. 

Ernesto : Maar nee, niks maffia, is waarschijnlijk mijn vriendin. Ga maar vlug kijken Stefke. 

Gij zult content zijn ,man man… 

Silke :  Miserie, miserie… 

Ernesto : Heel content gaat gij zijn en ne grote surprise meemaken.  

Stef :  Ja maar…hola.. dat euhm… 

Malou : Vooruit schrikscheet.  

Stef :  ( neemt het geweer van bomma) Ik schrik?  Voor niemand! (en gaat de hal in) 
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Malou : (tegen Ernesto) Weet gij wie er aan de deur staat? 

Ernesto : Si, si… allee ik denk het. 

Stef : ( roept vanuit de hal .. off) Malou!!  Vlug, kom vlug!  …Maar meisje toch. Kom binnen! 

Vlug!  (Malou gaat af in de hal , Ernesto staat recht.) 

Silke :  ( richt haar vinger op hem) Hands up en sit down. ( bekijkt haar vinger)  Dedju ze 

hebben mijn geweer gepikt!! 

Ernesto : Gij spreekt precies goed Engels nonna. 

Silke :   Jawolh .  

Malou : (vanuit de hal…off) Maar kind toch , kom binnen,  meisje toch.. 

Ernesto : (geamuseerd) Amai surprise is redelijk groot.  

Stef :  ( komt even binnen, zegt tegen Ernesto) Het is uw vriendin. 

Ernesto: Si, si, ik dacht het wel. 

Stef : Maar volgens mij is ze geen acht maand  in verwachting, nee ze staat op het punt om 

nu te bevallen.( terug af in de hal )  

Ernesto : Mama mia , dat kan toch niet. 

Silke : Gaan we kindjes kopen?  

Stef : (komt even binnen) Haar water is al gebroken. Bel de drie koningen maar dat ze binnen 

een dag of tien hier moeten zijn met hun cadeaus . ( terug de hal in.)  

Ernesto : Oei, oei spannend, ik ga papa worden… Maar wacht, ik heb kindje gemaakt in ne 

kleine boot op de amazonerivier in Brazilië ,mijne condooms waren in het water gevallen.  

En ik weet zeker dat is nog maar  zeven maanden en zestien dagen geleden .Dan gaat onze 

bébé komen te vroeg . Ik hoop alles komt oké. (staat recht en slaat een kruisteken) Madré 

Madonna bidt voor mij,  voor ons, allee voor iedereen. ( bijt in  zijn koffiekoek.)   

Silke : ( zingt) Avé, Avé,  Avé Maria…. 

 (Malou en Stef komen uit de hal en ondersteunen Esmeralda, de hoogzwangere dochter van 

Malou. Esmeralda  is gekleed als hippie. )  

Malou : Maar Esmeralda toch, maar kind gij zijt.. 

Esmeralda : Mijn water is gebroken mama.  

Ernesto : Ja maar , verdorie, nee, nee , dat is niet mijne prinsipessa …. ( hij verslikt zich in de 

koffiekoek)  

Esmeralda : ….Ik denkt dat ik niks te vroeg ben mam ..het gaat komen Nu. 

Malou : Natuurlijk gaat het komen.. En ik wist niet eens dat ge in verwachting waart. Kind 

toch. 



25 
 

 
 

Esmeralda: Ik wilde u bellen mama , maar de batterij van mijne gsm was plat. 

Malou : Toch geen negen maanden éh.  

Esmeralda : ( Begint te jammeren) 

Stef :  Oei, oei .Wat nu?  (geeft geweer terug aan bomma)  

Malou : Niet paniekeren, kom vlug naar de logeerkamer. ( Malou ondersteund Esmeralda en 

gaan af in de hal.) 

Stef : (tegen Ernesto )  Vooruit Nest ,helpen. Vooruit manneke.  

Ernesto : Wie.. Ik!?  

Stef :  Ja gij! 

Ernesto: Waarom ik?! 

Stef : Helpen puffen papa. Puf, puf, puffff…  

Ernesto : Ja maar…Ik ben niet… dat ,euh.. ( wil langs het terras buiten gaan) Nee, nee  ik ga 

wandeling maken.  

Silke :  Hands up!  (Ernesto steekt zijn handen omhoog.) 

Stef :   Vooruit slappeling , toen ge hem gemaakt hebt zijt ge er toch niet van gaan lopen . 

Ernesto : Nee…Maar luister eens… 

Stef :   Straks ! Gij neemt nu uw verantwoordelijkheid als vader en ge gaat nu uw vriendin 

helpen.  

Ernesto : Ja maar…ge zijt mis… 

Silke :   ( dreigt met het geweer) …vooruit  hands up of ik schiet.   

Ernesto : Ik ben al weg , maar…( loopt de hal in)  

Silke : Spannend éh? 

Stef:   Amai nog niet. 

Silke :   Ga eens vlug te voet naar Scherpenheuvel Stefan en steek een paar kaarsen aan en 

bidt maar dat het een schoon gezond kindje mag zijn. 

Stef : Zingt gij maar een liedje dat gaat ook helpen.  

Silke : Ja.. ( zingt) Ciao Ciao  bambino   … of zou het beter zijn als ik “ Te Lourdes op de 

bergen zing” 

Stef : Gij moogt kiezen. 

Silke : Ja.. ( zingt) Ciao Ciao bambino …in Lourdes op de bergen.. In Lourdes op de bergen … ( 

blijft het verder neuriën)  
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Ernesto : ( komt uit de hal hij ziet er niet goed uit) Amai , dat , daar kan ik niet tegen.. da 

da…( en hij valt flauw.)   

Stef :  Hey papa Nestor wat scheelt er kerel? 

Silke : Hands up ! 

Stef :  Die slapjanus is flauwgevallen moeder. ( kletst Ernesto tegen zijn gezicht) Kom op papa 

ge gaat de geboorte van uwe kleine missen. 

Silke : En de mannen maar denken dat ze het sterke geslacht zijn.  

Stef :  Kom kerel het is nu niet het moment om flauw te vallen.  

Ernesto : ( komt terug bij) Ja maar dat is mijn kleine n…. 

Stef : ( onderbreekt hem) …natuurlijk is dat uwe kleine. 

Silke :  Geef hem een borrel en mij ook. 

Stef : Niks van, we wachten met borrels drinken tot de kleine geboren is. 

( We horen baby gehuil)  

Silke : Voilà, ’t is zover, die kleine  is ne goede verstaander, hij heeft maar een half woord 

nodig. Geef ons dan nu ne borrel!! 

Stef : Amai  uw vriendin was juist op tijd hier. 

Silke : Ga de kleine zijne tutter eens geven.  

Stef : Vooruit Nest, naar binnen. De kleine en de moeder wachten op u. 

Ernesto : Ja maar..  

Silke :  ( richt het geweer op Ernesto) Hands up en naar binnen , of ik gebruik uw kont als 

schietbarak!  

Ernesto : Ik word hier geterroriseerd  .. Madré Madonna … ( gaat af in de hal, we horen 

gehuil van het kind)  

Silke : Wie zijne kleine is dat die daar jankt?  

Stef :  Esmeralda de dochter van Malou is bevallen. 

 Silke : Wie is Malou? 

Stef : Mijn vriendin , ge kent ze toch , ze woont hier . 

Silke : Woont gij samen met een vriendin? Gij zijt toch met Nicole getrouwd. 

Stef : Vroeger moedertje, Nicole en ik zijn al 5 jaar gescheiden. 

Silke :Zijt gij gescheiden? Dat hebt gij me nooit verteld . 

Stef : Jawel moeder. 
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Silke : Nicole kon pertang lekker wafels bakken. 

Stef : Dat is waar ja.  

Silke : En is uw vriendin nu bevallen?  

Stef : Nee moeder,  Esmeralda, de dochter van mijn vriendin is bevallen. ( we horen het 

kindje huilen)  

Silke : En wie is de vader van die janker. 

Stef :  Ernesto, die Italiaan die hier zojuist flauw viel. 

Silke :  Ik kan niet meer volgen . 

Stef : (schenkt een borrel Elixir in en geeft ze aan Silke.) Hier  moeder drinkt maar een 

Elixirtje .En denk maar niet te veel na.   

Silke : Merci ….( we horen de kleine) Heeft die janker last van zijn tandjes? 

Stef : Waarschijnlijk wel. 

Silke : Breng hem maar eens naar hier, dan sop ik zijne tutter in de Elixir .  Dat helpt altijd.  

Stef : Dat zal wel. 

Silke : Zo heb ik mijne zoon , onze Stefan ook groot gebracht…. En Inge de dochter van mijne 

zoon ook….  Waar is  Inge?   Ik mis ons Inge.  

Stef : Ik ook moeder.  

Malou : ( komt uit de hal) Dat is de snelste bevalling die ik ooit heb meegemaakt . Als ze 

twee minuten later hier was geweest had de taxichauffeur voor vroedvrouw moeten spelen.  

Stef : En alles oké? 

Malou : Ja zullen mijne flinke kleinzoon is drie kilo 650 . 

Stef : Geweldig. 

Silke : Kan hij al klappen? 

Malou : (geamuseerd) Dat nog niet moeder, maar toen hij op de wereld kwam had hij een 

Gsm in zijn handje en  een berichtje sturen dat lukt hem al.  ( gaat samen met Stef af in de 

hal.) 

Silke : Ze zijn tegenwoordig rap groot…Waarschijnlijk is hij straks al naar ZJou STube (You 

Tube) aan het kijken.  Allee dat onze Stefan op zijne leeftijd nog papa wordt, wat gaan de 

mensen daar van zeggen.  (neemt het Mariabeeldje en praat er tegen) Wat denkt gij wicht? 

Wat? Ja , dat is zeker.  (  zingt) Te Lourdes op de bergen… 

Ernesto : (komt uit de hal) Mama mia nonna.. Wilt gij eens ne minuut naar mij luisteren?   

Silke  :  Zeker dat , ik heb graag als jonge mensen iets aan mij vragen.  
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Ernesto : Bomma , hoe moet ik ze aan het verstand brengen dat ik niet de vader van die 

bébé ben, maar… 

Silke :  ..gij de vader? Nee, nee, gij zijt mis, onze Stefan zegt dat hij de vader is.  

Ernesto : Serieus? Is de Stef?  En weet zijne Malou dat? 

Silke :    Wie is Malou? 

Ernesto : Madre madonna .  

Silke :   ( zingt ) Avé, avé Maria ….. 

Ernesto : En dan maar beweren dat ik de vader ben, ik kent die Esmeralda zelfs niet. Nooit 

gezien , hoe kan ik dan … Ik ga hier niet voor papa spelen, ah nee…gene miseria met ne 

bambino die ik niet zelf heb mogen maken!!   

Stef : ( komt uit de hal en heeft het kindje bij) Kijk eens moeder, kijk eens wat een mooi 

kindje.  

Silke :Lelijke klein kindjes zijn ook altijd mooi. Hoe heet het? 

Stef :  Kiran…  

Silke : Dat trekt op niks. 

Stef :  ( tegen Ernesto) Kijk eens uwe zoon  heeft echt dezelfde neus als gij papa   

Ernesto : Dat kan niet!! Dat is niet… nee… 

Stef :  …houdt hem maar eens vast, lijfelijk contact met de ouders is heel belangrijk als ze pas 

geboren zijn. ( geeft het kind aan Ernesto.)  

Ernesto : ( neemt het kind) Ja maar…Nee, nee Stefke ,nee…Nu moet ge mij niet opzadelen 

met ne zoon die gij in het geniep ergens gefabriceerd hebt ,  hoe durft ge!  

Stef :  Wat bedoelt ge?  

Ernesto : Gij weet heel goed wat ik bedoel!! 

Malou : ( roept van achter) Stef breng eens een glas fruitsap voor Esmeralda.  

Stef :  Oké schat. (neemt een glas op de tafel en gaat af in  de hal.)  

Ernesto : Ja maar wacht, wacht, neem deze bambino mee…Hella!  (blijft staan met de kleine,  

het kind begint de wenen) Wat moet ik nu doen bomma? Die kleine jankt en ik kan daar niet 

tegen. 

Silke :   Dat kind zal honger hebben, kom ik zal hem de borst geven. 

Ernesto : Het blijft me gelijk wat ge hem geeft, als hij maar zwijgt.( geeft het kind aan 

bomma, bomma draait zich om en doet alsof ze het de borst geeft.)  

Silke : (tegen Ernesto) Niet kijken Italiaantje.  
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Ernesto : Sorry.  

Silke :  (zingt) Ciao Ciao Bambino (neuriet even verder …Het kind stopt met huilen) Hij zal wel 

genoeg hebben.  ( geeft de kleine terug aan Ernesto) 

Ernesto :  Ja maar…( gaat naar de hal en roept off) Wil er iemand die kleine overnemen?  

Malou : (off ) Houdt hem nog even vast papa.  

 (Inge en Nicole ,komen via de tuin binnen , Nicole is nog in kamerjas.)  

Nicole : Kijk eens wie we hier hebben bomma.  

Inge :  ( gaat naar bomma)  Bomma, bommatje… Hier ben ik dan…kom hier dat ik u een 

dikke knuffel geef.  ( knuffelt bomma , haar buikje komt tegen het hoofd van bomma)  

Silke : Oei…Dat is …  Wie zijt gij?  

Inge :  Bomma ,ik ben het toch, Inge uw kleindochter. 

Silke :  Ons Inge is langgeleden met de bus vertrokken, ze is ergens vrijen .. ergens waar ze 

ook condooms verkopen , maar… maar ik weet niet meer waar. 

Inge :  Maar nu ben ik terug bommatje. Kijk , ik ben het Inge. 

Silke : Inge? Ons Inge, ge zijt lang weg geweest kind.  

Nicole : Veel te lang.  

Silke :  ( bekijkt nog steeds Inge) Ge zijt  wat verdikt kind.  

Nicole : Ze heeft op die wereldreis geen honger geleden  want ze is veel verdikt.  

Inge : Zoveel ook weer niet mama. 

Ernesto : (komt uit de hal , heeft het kind nog vast, ziet Nicole en Inge) Oei..  

Nicole : ( wijst op Ernesto )  En Inge , is dat nu uwe lieve, lekkere Siciliaanse prins?  

Inge :  Ja make dat is … ( ziet het kind) Wat hebt gij daar vast schat? 

Ernesto : Ne kleine bambino, 3 kilo 650. 

Inge :  En van wie is dat kindje? 

Silke :  Dat is mijn jongste zoon .  

Nicole : Och bomma… 

Silke :  …Ik heb hem toch de borst gegeven.  

Inge :(geamuseerd tegen Ernesto) Nee serieus van wie is dat schattig boelleke ? 

Ernesto : (ernstig)  Het is de zoon van papa Stefke. Eh bomma? 

Silke :  Dat klopt. 
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Inge :    Wat? !  

Nicole  :  Wacht , wacht…Ge bedoelt van Stefan Costermans, mijne ex, Inge hare papa? 

Inge :   Is Malou op hare leeftijd bevallen!? Dat kan toch niet.  

Ernesto : Malou niet , maar een zekere Esmeralda. 

Inge : Esmeralda? De dochter van Malou? 

Ernesto :Si. 

Silke :  Si, si. 

Nicole:  Esmeralda? Die zit toch in een Hollandse commune.  

Silke: No, no. 

Ernesto : No…Nu ligt ze daar in de logeerkamer en is zojuist bevallen van deze kleine.  

Inge : En mijne pa is de vader van dat kind!!? Mijne pa ?!! 

Ernesto : Si.   

Silke :   Si, si. 

Ernesto : (tegen Inge) Die kleine janker is dus uw broer en ik word zijne schone broer. Voilà , 

probleem eindelijk opgelost! Gelukkig! 

Nicole : Allee  dat is straf, dat ik daar niks van wist.. 

Silke :  Straf éh.  

Inge :  Dan laat ge uwe pa eens alleen en dat zet hij zo een toeren uit. 

Ernesto : (geamuseerd)  Ouders moogt ge nooit lang alleen laten.. Als de kinderen van huis 

zijn dansen de ouders op de tafel . 

Silke : En in ‘t bed. Retteketet ..  

Ernesta : Si, als ge ze ne vinger geeft, pakken ze een arm , ouders kunnen vrijheid niet aan.  

Nicole : Wacht even ..momentje , ik denk… Als ik het goed begrijp heeft de Stefan dus een 

scheve schaats gereden en nog wel met zijn stiefdochter Esmeralda. 

Ernesto : Si. 

Silke : Si si. 

Inge :  Mijne pa ? Met Esmeralda? Esmeralda is zeker 20 jaar jonger dan onze pa.  

Nicole : Ja kind dat kan, uwe pa zal soms een groen blaadje nodig hebben, misschien 

begrijpelijk want Malou is maar een verslenste dahlia éh. 

Inge : Foei ma , wat zegt gij toch allemaal.  
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Nicole : Ja ik zeg wat ik denk. Maar pas op, ik praat Stefan zijn gedrag niet goed éh, helemaal 

niet, uwe pa heeft langs het potje gepist. Foei!  

Silke : Dat deed hij vroeger al , maar dan moest hij het zelf opkuisen. 

Nicole : Hij heeft zijn verslenste dahlia, euhm .. zijn vriendin bedrogen en aangepapt met 

haar dochter Esmeralda. 

Ernesto : Zijt eens een beetje duidelijk, scheve schaats,  aangepapt , naast pot gepist. Bij 

onze zeggen ze dan dat hij scheef gevogeld heeft. 

Nicole :  Voilà, dat ook ja.  Scheef…de bloemetjes buiten gezet… En weet Malou dat? 

Ernesto : Ik denk het niet, Stefke probeert Malou nu wijs te maken dat ik de vader ben. 

Inge : Gij!? 

Ernesto : Ja ik, allee stel u voor principessa.  

Inge :  Maar gij zijt de vader niet? Of wel? 

Ernesto : Maar nee schatje, ik ben toch samen met u meer dan acht maanden op de 

wereldreis geweest. 

Nicole :   Acht  maanden , ja ja , maar die kleine is negen maanden geleden gemaakt. 

Ernesto : Gij denkt toch niet dat…? 

Stef :   ( komt op) Kom papa Nestor ik ga uwe kleine terug bij de mama leggen. 

Inge :  Dag papa.!!  

Stef :  (verrast) Inge !! Inge!   

Inge : Zijt ge content dat ik terug ben? 

Stef :  Ge weet niet hoe blij ik ben.. Kom hier kind! Kom hier.  (omhelzen elkaar) Eindelijk!  

Van waar komt gij? 

Inge :Deze morgen vanuit Palermo naar hier gevlogen.  

Stef  : Kind, kind toch! Waarom hebt ge niks laten weten, dan had ik wat meer in huis 

gehaald voor het ontbijt. 

Ernesto : (terzijde tegen bomma)  Is oké, waren lekker koffiekoeken, ik heb mijn buik vol. 

Alleen pot choco was er niet. 

Stef :  Wat ben ik blij dat ge thuis zijt. Wat ben ik blij… 

Inge :  Ja, ja dat zal wel, maar ik heb gehoord dat hier het één en het ander gebeurd is . Is dat 

waar van Esmeralda?  

Stef :  Natuurlijk is dat waar.  

Inge : Allee nu pa dat had ik echt niet van u gedacht.  
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Stef :  Hoe bedoelt ge?  Voor ons was het ook een verrassing zullen.  

Inge : Vooral voor Malou zeker? 

Stef :  Amai…Esmeralda kwam hier een kwartier geleden binnen , hoogzwanger, juist op tijd 

want een paar minuten later is ze al bevallen van een flinke zoon. 

Nicole : Stefan, hoe is het toch mogelijk, ik versta dat niet éh.. foei, foei , foei!!  

Stef :   Foei , nee , nee ,het is een schoon kindje en we zijn er allemaal blij mee . Is het niet 

waar papa Ernesto?  

Ernesto : Ja maar ik ben ….“Mama Mia” … 

Nicole : Dus toch, eerst in Holland ne kleine gaan maken en dan op wereldreis vertrekken. 

Foei, foei.  

Ernesto : Maar nee ik ben niet de papa ..  

Inge :  Natuurlijk niet. Ernesto en ik hebben elkaar  acht maanden geleden in Brazilië  

ontmoet en we hebben samen onze wereldreis gemaakt.  

Stef : ( wijst) Gij en die pikante Siciliaan?  

Inge : Ja pa Ernesto en ik.  

Stef :  ( tegen Ernesto) Waarom zegt gij dan dat gij de vader van Esmeralda hare kleine zijt!? 

Kieken!  

Ernesto : ( maakt zich kwaad) Miljaardedju ! Ik heb niks gezegd !! Nik!!  

Silke :  ( tegen OLV beeldje ) Ge moet daar niet naar luisteren wicht. 

Ernesto :  Nu , nu , nu heb ik er genoeg van! Dedju!!  Madré Madona!! (geeft de kleine aan 

bomma) Ik ga nu mijn tent opslaan. (neemt zijn rugzak en loopt de tuin in)  

Stef : Nu snap ik er niks meer van. 

Inge :  Ernesto is mijn lief papa.  

Stef :  Uw lief!? Kind ,dat is ene van de maffia zullen.  

 Inge : Hoe komt ge daar nu bij?  

Stef : Hij heeft zelf gezegd dat heel zijn familie bij  de “Padre Nostro” is. 

Inge : Ja en dan? 

Stef : En dan!? Dat is een maffia organisatie Inge ! 

Inge : Nee pa, gij vergist u, de “Cosa Nostra” is de maffia. En de “Padre Nostro “ waar 

Ernesto zijn familie bij is wil zeggen “Onze vader” en is  een katholieke 

liefdadigheidsorganisatie. 

Stef : Een liefdadigheidsorganisatie? Zo geeft de maffia zich uit maar… 
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Inge : …zijt gerust papa, mijne Ernesto kan nog geen vlieg dooddoen. 

Silke : (giechelend)  Maar het is wel een hevig Italiaantje want hij heeft Inge al een kindje 

gemaakt. 

Stef :  Wat zegt ge daar bomma!?  

Nicole : Is dat waar Inge, zijt gij…ga ik bommi worden ? 

Inge :  (steekt haar buikje naar voor) Wat denkt ge? Ik ben nu plus minus acht maanden  

Stef : Al acht maand ? Al acht…Maar.. maar…. 

Inge : Alles is oké , zei de gynaecoloog 12 dagen geleden in Peru. 

Stef :  Maar kind toch.(bezorgt ) En hoe voelt ge u, moet gij niet wat gaan rusten? Ja kom ga 

wat op bed liggen, rusten, of wilt ge eerst wat eten? 

Inge : Ik voel me prima papa. 

Stef :   Ja , ja maar ( roept in de hal) Malou kom eens vlug, er is iemand hier voor u. 

Malou : (achter) Moet er weer iemand bevallen?   

Stef :    Nog niet maar… 

Nicole: …. ’t Is nog een paar weken te vroeg.  

Inge :  Maar hoe weet gij dat ik zwanger bent bomma, heeft Ernesto u dat verteld ? 

Silke : Nee kind, maar die kleine stampte recht in mijn oog toen ge mij zojuist  knuffelde.  

Stef : Maar kind toch…Laat me ook eens voelen. 

Inge : Wacht , eerst zult ge mij moeten vertellen wie de vader van Esmeralda haar kindje is. 

Stef :  Als het niet van die Italiaan is , ja dan weet ik het niet.  

Inge :  Het is maar te hopen dat Esmeralda het zelf weet.  

Nicole : Dus het is niet van u Stefan? 

Stef :   Foei, foei Nicole, hoe durft ge.  

Malou : (komt op) En wie is er… (ziet Inge) Inge!! (knuffelt haar) Meisje toch.. van waar komt 

gij zo opeens? 

Silke : Van de paternoster zei de koster maffia. 

Inge : Zijt ge niet blij dat ik er ben Malou?  

Malou : Heel content schat, en uwe pa en uw ma zijn nog contenter denk ik. Want die 

hebben de laatste maanden een stukje gezaagd. 

Stef : Och dat is niet waar.   
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Malou : Nee zeker, heel de dag door paniekeren : Waarom stuurt ons Inge nu geen SMS, 

waarom komt ze niet op Skype, ik hoop maar dat ze haar niet gegijzeld hebben…..  

Silke : (geamuseerd) …welke soep zouden ze van Inge haar malse brokjes aan het koken zijn. 

Inge : Soep aan het koken?  

Malou : Het was erg kind. 

Stef  :    Niet overdrijven. 

Malou : ( omhelzen elkaar)  Welkom thuis meisje. ( bekijkt Inge) Ja, ja .. en de kleine die ge 

hebt meegebracht is wat mij betreft ook welkom.  

Stef : ( enthousiast) Ik ga bompa worden!!  

Malou : Laat me eens kijken, (Inge steekt haar buikje vooruit) 30 -31 weken. 

Inge : Dat klopt ongeveer. 

Malou : En hebt ge de vader ook meegebracht?  

Nicole : Hij is buiten zijn tent aan het opslaan. 

Stef :  Het is die kerel die onze koffiekoeken heeft opgegeten?  

Inge :  (geamuseerd) Sorry, maar het is een goeie eter.  

Nicole :  Maar waarom hebt ge ons niks laten weten dat ge in verwachting waart Inge?  

Silke : (geamuseerd) Haar batterij was plat. 

Inge : ( geamuseerd) Dat ook ja . En ik wou mijn reis verderzetten .Als ik het u vertelt had  

waart gij veel te ongerust geweest .  

Malou : Inderdaad, dan zouden ze hier nog meer gezaagd hebben. En alles oké met het 

kindje? 

Inge : Ja zullen, de gynaecologen in Zuid Amerika hebben me goed opgevolgd.  

Ernesto : (komt binnen via de tuindeur , vraagt aan Inge.) Principessa hebt gij hier een 

vuilblikje en ne plastieken zak. 

Inge :  Waar hebt ge dat voor nodig schat? 

Ernesto : Ik wil mijn tent op de graszon zetten maar het ligt daar vol met hondenstrontjes. 

Nicole :  Oei , ons Filouke. (loopt naar buiten)  

Malou : (roept ze na) Nicole , ik kom binnen tien minuten contoleren en als ik nog één 

keuteltje vind , fileer ik uwe keffer en dan staat er overmorgen op de  menukaart van dat 

Chineesrestaurant langs de grote baan “ Jonge hond in zoetzure saus”  . Goed verstaan?!! 

Jonge hond in zoetzure saus!! Da’s voor ne Chinees een delicatesse.   

Silke : ( tegen Mariabeeltje)  Ik lust geen zoetzure saus. Gij wel wicht? 
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Malou :  En gij Stefan ,gij zorgt volgende week voor die muur.  

Inge : Welke muur? 

Malou : Een muur van twee meter hoog en daar bovenop nog een prikkeldraad van 70 cm , 

waar we 380 volt opzetten . Goed verstaan Stefan? 

Stef : ( stil) Ja maar schat. 

Malou : Begrepen Costermans!? 

Stef :  (roept ) Ja chef!! 

Malou : (lief tegen Ernesto) En gij , gij zijt dus geen transmigrant ? 

Ernesto : No madame. 

Malou : En niet van  de maffia ? 

Ernesto : No, no. 

Malou :  En niet de vriend van ons Esmerala en dus niet de vader van mijne kleinzoon? 

Ernesto : No, ikke heb uwe dochter nog nooit gezien. Hoe kan ik dan maken haar ne kind. 

(geamuseerd )Via GSM misschien, gaat niet éh.  

Malou : Nog niet, maar dat komt nog. 

Inge:  De volgende vraag is. Wie is dan de vader van Esmeralda haar kindje ? 

Malou : De vader van Kiran mijne kleinzoon. 

Ernesto : Ikke niet…(fier) Ikke Ernesto Morelli word de papa van  Inge haar kindje. Onze 

bambino, eh principessa?… Ikke  papa Ernesto!!  

Stef :    En om die Siciliaanse slungel tegen het lijf te lopen is ons Inge naar Brazilië moeten 

reizen.  

Malou :  Kom hier papa Ernesto , dat ik u ne kus geef.  (kust Ernesto … de bel gaat) 

Stef : Dat zullen de driekoningen zijn die Esmeralda haar kindje goud , wierook en mirre 

brengen.  

Malou : Doe dan maar vlug  open Stef. ( Stef gaat de hal in)  

Silke : (zingt) Driekoningen , driekoningen geef mij een nieuwe hoed…… 

Stef : (off) Maar allee nu. Gij!! Wat een verrassing.. Kom binnen. ( komt terug binnen en zegt 

tegen Malou) Ge gaat verschieten schatje. 

Malou : Wie is het? 

Stef :  De driekoningen, maar ze zijn maar met twee. Kom binnen, Sven en Lotte. (Sven de 

zoon van Malou en haar schoondochter Lotte komen binnen. Lotte is hoogzwanger.) 

Silke : Zo te zien zijn ze toch met drieën.  
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Sven : Dag make. 

Malou : Onze Sven en Lotte! Vanwaar komt gij? 

Lotte : Uit Lapland Malou.... 

Sven : We wilde u verrassen make. 

Malou : Het is gelukt jongen , het is gelukt. 

Sven : Dat begrijpt ik,  we wilden u bellen zulle make ,maar een GSM hebben we niet en de 

telefoon in Lapland is altijd gestoord, allee kapot eigenlijk.  

Malou : En een email sturen dat…. 

Lotte :  Dat werkt ook maar af en toe, éh Sven?  

Malou : Allee dan ,en dan zijt ge maar naar hier gekomen om..  

Sven :    We hebben onze B&B voor vijf weken gesloten en naar hier gekomen, zodat Lotte 

hier kan bevallen. Dus wij zouden het fijn vinden als gij  “ Madame ooievaar” ons kindje…. 

Malou : (enthousiast) …mijn kleinkindje ja . Goed dat ge hier zijt, in  Lapland is het veel te 

koud voor een klein boeletje .   

Sven :  De weeën zijn al begonnen éh schat?  

Malou : Serieus? 

Lotte :  Ik weet niet of het weeën zijn maar … 

Sven :  ..om de  4 minuten éh schat? 

Malou : Om de 4 minuten al? 

 Silke :  (terzijde tegen OLV) Dan heeft ze zeker al  28 cm opening . Eh wicht? Rap maar of hij 

valt er uit.  

Malou : Hebt gij dat met uw zus Esmeralda afgesproken, of wat..? 

Sven : Wat make? 

Malou : Dat ik vandaag tweemaal oma ga worden.  

Lotte :  Dat versta ik niet. 

Malou : Kom maar eens kijken.( neemt Lotte vast) Stef ,zorg voor handdoeken, warmwater 

en een fles Cava. 

Stef :  Cava? 

Malou : Als mijn tweede kleinkind er is, en dat gaat volgens mij niet lang meer duren,  ga ik 

dat vieren, amai nog niet.  

                                              Doek  …Pauze 
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Derde bedrijf.  

(we zijn een paar uren later, Lotte is bevallen)  

(Malou en Stef zitten aan de tafel  en drinken Prosecco… Silke zit in haar rolstoel , naast haar 

OLV beeldje en drinkt een borrel elixir.)   

Stef : Ik ga u nog een glas Prosecco  inschenken schat. ( schenkt nog een glas in) Ge hebt het 

verdiend . Ja Ernesto heeft Prosecco gezorgd hij wou niet dat wij Cava dronken. 

Malou : Ja watte…Een dag om nooit meer te vergeten.  

Stef : Zeg dat wel.  

Malou : (geamuseerd) Wat zoudt ge er van denken Stefke als ik stop met werken  in de 

kraamkliniek? 

Stef :  Stoppen schat en dan, mijn brugpension is maar mager zullen? 

Malou : Ik denk dat ik zelfstandig een kraamkliniek ga beginnen. Als ik kan werken zoals 

vandaag , twee geboortes op één dag dan ga ik goed mijne kost verdienen. 

Stef :  Dat klopt , maar de bevallingen van vandaag gaan niet veel opbrengen. Eigen familie 

die gaan niet goed betalen, in tegendeel.. 

Malou : …de twee kleinkindjes gaan mij nog veel geld kosten. Maar dat mag ,die schatjes 

zullen niks tekort komen. (omhelst Stef) Eh opa?  

Stef : Zeker schat, maar ik ben niet  de echte opa éh. 

Malou : Dat klopt gij zijt de plus opa!  

Stef : En binnenkort gaat mijn kleinkindje geboren worden en dan wordt gij plus oma. 

Malou :  Het is toch niet te geloven, ik ben vandaag tweemaal oma geworden en deze 

morgen wist ik nog niet dat er ne kleine op komst was. 

Silke :  ( geamuseerd tegen, OLV beeldje) Wel ja dat zit zo vrouwtje,  de batterij van hunne 

GSM was plat. 

Malou : Geweldig ik ben zo gelukkig. Ik ben oma! 

Silke :  Ik ben al  30 jaar bomma. En als ge me nu nog een Elixirtje geeft ben ik ook gelukkig. 

(tegen OLV beeldje) Voor u ook een borrel wicht? 

Stef :  Moeder ge hebt al drie borrels gehad. 

Silke :  Wel ja ik heb  twee borrels gedronken op de gezondheid van de  kleine van uw 

dochter en nu  wil ik op de gezondheid van de kleine van uwe zoon ook twee borrels 

drinken. Ik wil die kindjes evenveel gezondheid wensen zullen.  
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Stef : Allee ‘t is goed. ( schenkt haar een borrel in) Maar dit is de laatste voor vandaag éh. 

Silke :   (giechelt) Komt er vandaag gene kleine meer? 

Malou : Mijn uren zitten erop voor vandaag, ik stop met werken. 

Stef :  Waar is  Inge onze “principessa” en hare Siciliaanse prins?  

Malou : Die zijn samen naar de stad … met de Fiat Punto.  

Stef :  Met mijne auto?!! Hebt gij die Siciliaanse Pinokkio mijne auto laten gebruiken? Kan die 

wel met een auto rijden? 

Malou : Dat denk ik wel. 

Stef :  Weet ge wat ik denk Malouke.. Weet ge…  

Malou : … Stefke , ge moet wat meer vertrouwen hebben in uwe toekomstige schoonzoon. 

Stef :  Schoonzoon!  Het zweet breekt me al uit als ik het woord hoor. 

Malou : Ernesto  wordt de vader van uw eerste kleinkind en… 

Silke :   …’t is een brave jongen. Hij heeft gisteren de nagels van mijn tenen geknipt. 

Malou : Zijt maar wat vriendelijk tegen Ernesto , dan krijgt die jongen wat meer 

zelfvertrouwen. 

Stef :    Ik zal mijn best proberen te doen, proberen éh. En wat is dat verliefde koppel  in de 

stad doen?  

Malou : Suikerbonen kopen voor mijn kleinkinderen en waarschijnlijk ook al eens kijken of ze 

suikerbonen vinden voor hun eigen kindje.  

Stef :  Als ze dat nu eens gezegd hadden dan was ik meegegaan . Ik als bompa én peter van 

Inge haar kindje zal die bonen wel betalen. 

Malou : Hebben ze u al gevraagd om peter te zijn? 

Stef :  Gevraagd nog niet , maar dat is toch vanzelfsprekend Malouke.  

Silke : ( tegen het OL Vrouwenbeeldje) Ik ben al 35 jaar meter van de oudste zoon van mijn 

jongste zuster, maar nadat hij té groot werd om een nieuwjaarsbrief voor te lezen heb ik 

hem nooit meer gezien.  

Sven : ( komt uit de hal , omhelst Malou) Merci éh make. 

Malou : Alles in orde met Lotte en de kleine? 

Sven : Prima , ze liggen samen te genieten, ge hebt dat schitterend gedaan ma. 

Malou :  Nee, nee , uw vrouwtje en uw prachtige dochter hebben dat schitterend gedaan 

jongen.  

Sven :  Dat is waar.  
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Stef :  En hebt ge nu al een naam gevonden voor uw dochtertje?  

Sven : Het gaat een Friedl worden.  

Silke : Frieda, da’s ne schone naam. ( tegen OLV) Eh wicht?  

Stef : Friedl moeder!  

Silke : Ja dat zei ik toch Frieda!!  

Sven : Allee ja gij moogt Frieda zeggen, bomma.  

Sven :  En make, ik zou u nog iets willen vragen , maar ge moogt altijd nee zeggen éh. 

Malou : Vraag het maar. 

Sven : Zoudt gij van ons dochtertje de meter willen worden?  

Malou : (enthousiast) Ik meter?!! Natuurlijk jongen! Stef ik mag meter worden van dat 

schatje!   Hoort ge dat!!?  

Stef : Natuurlijk Malouke, dat is toch vanzelfsprekend .  

Malou : Vanzelfsprekend . Dat weet ik nog zo niet.  Ons Esmeralda wil voor Kiran een meter 

en een peter uit haar eigen vriendenkring. Jonge mensen dus. 

Stef : Allee nu.  

Sven : Dat gebeurd meer Stef. Maar wij kiezen voor ons ma als meter en de vader van Lotte 

mag peter zijn.  

Stef :  Ik vind dat niet meer dan normaal.  

Sven : Dus , het is ja make?  

Malou : Natuurlijk is het ja ! Natuurlijk!!  Jaaaa zullen!!   

( we horen een auto met veel lawaai toekomen met een slepende “ambriage “ (koppeling)  

Silke : Het is precies druk op de straat . 

Malou : Ik denk dat uw dochter thuis is. 

Stef : Ja maar…(loopt naar de tuindeur) Zeg dat het niet waar is, die Siciliaan is mijne Fiat 

Punto aan het verrinneweren. Mijn ambriage , hey , hey..dju, dedju.. ( roept in de tuindeur) 

Wat zijt gij allemaal aan het doen! Zot!!  Nee, kieken pas op , nee!! 

( we horen een botsing )  

Malou : Oei. ( kijkt naar buiten)  

Silke : Wreed accident precies.  

Stef : Hoe is het toch mogelijk. Miljaarde ..Dedju!! Dedju!! 

Silke : ( maakt een kruisteken.. tegen beeldje) Voor de Fiat Punto ..bidt voor ons. 
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Malou : Ik denk dat het meevalt…Kalm blijven Stefke. (loopt naar buiten) 

Stef :  Kalm blijven? ( tegen zichzelf) Ja Stef, kalm blijven of ge doet malheuren waarvoor ze u 

in de bak kunnen steken. 

Sven : Rustig dus.  

Stef : (tegen zichzelf) Ja Stef…Eerst tot tien tellen vooraleer ge nog iets zegt.( telt in stilte tot 

tien.)  

Sven : (kijkt ook naar buiten) Amai.  

Stef  :   …Tien.  

Silke :  Wie niet weg is , is gezien. Hi hi.. 

Stef : ( neemt diep adem en kijkt naar buiten)  Hij heeft alleen maar de BBQ, mijne kruiwagen 

en zijn eigen tent overhoop gereden.   

Silke : (terzijde) Dan moet hij maar bij mij slapen, ik heb een groot bed. Hi hi. 

Sven : De schade valt nog mee, denk ik.  

Stef  : ( met ingehouden woede)  Natuurlijk , die blutsen in mijne auto kloppen we eruit. Da’s 

zeker dat.. Met een dikke hamer…Toek, toek , toek en het is weer een nieuwe.  ( maakt zich 

kwaad en roept) Maar of ge de blutsen uit die Siciliaan zijn gezicht gaat krijgen als ik daar op 

geklopt heb, daar twijfel ik aan !!!! Dedju, dedju!! 

Silke : Als ik van u was zou ik nog eens tot tien tellen Stefan.  

Sven : ( kijkt naar buiten) Ernesto en Inge mankeren in ieder geval niks.. ze zijn al lachend de 

suikerbonen bij elkaar aan het rapen.  

Stef : ( kijkt ook buiten en roept) Hey daar, hey.. dat is niet om te lachen éh!! 

Malou :   (  off ) Hebt ge u pijn gedaan Inge? 

Inge : ( off) Nee, alles is in orde Malou.  

Stef : Mijne Fiat Punto , 12 jaar oud, geen schrammetje of geen blutsje had hij , elke week 

werd hij gepoetst vanbinnen en vanbuiten. En dan komt er zo een Siciliaans kieken en 

die..dedju, dedju!   

Ernesto : ( komt op uit de tuin, heeft een zakje suikerbonen vast.)  Sorry schone pake..Maar 

in uw “Fiat Punto”  staan de  gaaas ,de rem en de ambriage zo dicht bij elkaar. Ik heb 

waarschijnlijk op de verkeerde pedaal getrapt.  

Sven : (geamuseerd) Dat kan gebeuren, vooral als ge grote voeten hebt.  

Ernesto : ( presenteert Stef een zakje suikerbonen) Wilt ge de suikerbonen eens proeven?  

Stef :  En dat gaat dan mijne schoonzoon én de vader van mijn kleinkind worden.  

Sven : Ge gaat waarschijnlijk nog dikwijls tot tien moeten tellen Stef. 
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Stef :  Ik ben al bezig.  

 

Black out .  

Muziek: De babysitter boogie .. 

 

(We zijn  3 weken verder)   

(Bomma Silke zit in haar rolstoel en heeft “Kiran” het kindje van Esmeralda op haar 

schoot…Malou zit met Friedl, het kindje van Lotte en Sven op haar schoot en geeft het de 

papfles. Stef en Sven zitten aan de tafel. Ze hebben spaghetti gegeten. Sven heeft een  grote 

kastrol vast en is het laatste van de spaghetti uit de kastrol aan het eten. Esmeralda is de 

tafel al aan het afkuisen . .  Lotte is in de keuken)  

Silke : ( Silke met de kleine in haar armen) Ja manneke , volgende week gaan wij samen te 

voet naar Scherpenheuvel en daar zingen we dan..( zingt zacht) te Lourdes op de bergen ,  

avé, avé, avé Maria….éh , éh, ja ja..    

Malou : Hebt ge Kiran in slaap gezongen bomma? 

Silke : Nee, nee Kareltje is stilletjes aan het meezingen. 

Esmeralda : En doet hij het goed?  

Silke : Ja ja…’t Is een braaf kindje. Ik vind het toch zo erg dat hij zo een lelijke naam heeft.  

Esmeralda : Ik vind Kiran een mooie naam bomma en het betekend zonnestraaltje.  

Silke : Zonnestraaltje?  Hoort ge dat manneke, zonnestraaltje, ge waart bij uw geboorte 

begot  7 kilo en 650 gram , 74 centimeter lang en ge zijt op drie weken al 4 kg bijgekomen.  

Sven : (geamuseerd tegen Stef) Ja, hij heeft nu al  schoenmaat  41. 

 Stef : (geamuseerd) Een serieus zonnestraal dus. 

Esmeralda : ( geamuseerd) Hij heeft gisteren zijne eerste joint al gerookt.  

Malou :  Ge rookt wat ge wilt Esmeralda , maar hier in huis gene wiet .  

Esmeralda : Nee nee ma. (terzijde) Ik heb trouwens gene.  

Silke :  ( begint “All you need is love “ te neuriën.)  

Esmeralda : “All you need is love”….“Love en peace “ als ge dat hebt , hebt ge alles. 

Sven : Dat klopt zusje, maar heeft die kleine Kiran ook een papa?  

Stef : Ik denk het wel.. Er zijn ,sinds Kiran zijn geboorten al 6 gasten hier geweest die zeggen 

dat zij de vader zijn.  
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Esmeralda : Maar alleen ik weet wie de vader is , maar ik blijf een bewuste , ongehuwde 

moeder. 

Sven : Een BOM dus .  

Esmeralda : Voilà , en binnen een paar weken ga ik terug naar de commune en daar zal Kiran 

vele papa ’s hebben. 

Esmeralda en Silke neuriën samen: “All you need is love” 

Malou : Als het maar een blij en gelukkig kind wordt.  

Stef : Friedltje en Kiran zijn vandaag al drie weken oud.  

Silke : (stopt met neuriën ) Dat moeten we vieren, haal de fles maar boven. 

Malou : (geamuseerd) Friedl zit al aan de fles moeder. 

Sven  :   Het is een schatje , éh mémé? 

Malou : Niks mémé, ik zou graag hebben dat Friedltje en Kiran  oma tegen mij zeggen. 

Stef :   ( plagend) Ik vind dat mémé beter bij u past. 

Malou : Zwijgen pépé.  

Stef :  Oei.  

Esmeralda : (tegen Silke ) Zorgt gij voor de kleine, ik ga even buiten een sigaretje roken.  

Silke : Yes!  Love en peace!  

Esmeralda : En een gewone sigaret zullen moeder. ( Esmeralda af in de tuin) 

Inge : (komt uit de hal) En heeft het gesmaakt Sven?  

Sven : ( eet verder spaghetti ) Lekker, echt lekker.   

Inge : De kindjes zijn precies braaf?  

Stef : ( tegen Inge) Het is maar te hopen dat dat schatje van u ook zo braaf gaat zijn. 

Inge : Natuurlijk pa. 

Stef :  Pas maar op,  de papa van uw kind is een Italiaanse Siciliaan en die..Capisce!   

Inge :  Ernesto gaat een goede papa worden.  

Malou: Zijt maar blij met uwe schoonzoon, hij is behulpzaam en ’t is een goede werker.  

Silke :Si si, hij heeft gisteren mijn voeten gewassen.  

Inge :  En het gras gemaaid … 

Stef : Dat klopt… én mijn rododendrons die al anderhalve meter hoog waren gelijk met de 

grond afgesnoeid , én de bloemen uitgetrokken en het onkruid laten staan.  
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Sven : (heeft er plezier in) Allee hij is dus goed bezig geweest.  

Inge :   Geef hem wat tijd , hij leert het wel. 

Stef :     Natuurlijk kind.  

Inge :  Vorige week heeft Ernesto uwe auto nog gekuist , vanbinnen en vanbuiten. 

Stef :  Ja mijne “Punto” heeft hij zonder dat ik het wist een goede beurt gegeven. Hij heeft 

hem vanbuiten gewassen met WC ontstopper. De rode kleur is veranderd in grijs, groen, op 

sommige plaatsen zelf licht paars.   

Inge : Ik vind het niet mis. 

Stef :   (tegen zichzelf) Tot tien tellen Stef. 

Malou : Ge moet die jongen zijne inzet bewonderen. 

Stef :   ( met ingehouden woede) Natuurlijk…Zoals hij mijne auto aan de binnenkant gekuist 

heeft, prachtig…. ( even boos) daar heeft dat kieken!!..( kwade blik van Malou, Stef met 

ingehouden woede, lief) daar heeft mijne knappe schoonzoon White Spirit en Ammoniak 

gebruikt.  We gaan het nog een tijdje ruiken, maar hij blinkt en hij is proper.  

Inge : Wel dan.. 

Stef :  Ik heb de Nest toen beloofd als hij niks .. Niks , helemaal niks meer zou doen, dat ik 

dan niet meer zou zagen over dat accident hier in den hof.  

Malou : Daar hebt ge ook al genoeg over gezaagd . 

Inge :  Ernesto begon zich al schuldig te voelen zullen pa. 

Stef : Oei, dat zou ik niet willen kind. Nee nee als hij doet wat ik hem gevraagd heb, komt 

alles in orde.  

Sven : En dat is? 

Stef :  Heel stilletjes in een tuinstoel gaan zitten die minstens 20 meter van mijn auto afstaat, 

en rustig  een boekje van Jommeke lezen. En als hij zich daar aan houdt , dan  zult ge mij  

over  die kapotte BBQ en mijne verongelukte kruiwagen geen woord meer horen zeggen..( 

maakt zich terug kwaad)  Maar over die blutsen en de kleur van mijne ”Punto” , 

daar…(Ernesto met koksmuts op ,komt uit de keuken en zet bordjes  op de tafel) 

Malou : Zwijgen Stef. 

Sven : ( is nog steeds uit de kastrol aan het eten) Daar is de chef. Proficiat Ernesto lekkere  

spaghetti . Amai! 

Malou : Heel lekker.(Stef  krijgt een por van Malou) Eh Stef? Heel lekker éh!?  

Stef : Ja zullen, geweldig lekker.. Maar ik heb liever..  

Ernesto : …wat liever schone pake? 
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Stef :  Allee ik bedoel niet liever, maar ..euh ..die lasagne van gisteren was ook geweldig , 

verschrikkelijk lekker zullen. Met  veel look ,basilicum en oregano.  

Silke :  Ik heb er de hele nacht plezier van gehad.   

Stef :  ( terzijde tegen bomma) Den oregano komt nog aan mijn neus uit. (tegen Silke) En gij 

stinkt nog naar de look.( krijgt een por van Malou.) Lekker. 

Ernesto : Recept van mijne bompa.  

 Stef :  Super ..Ik zei zojuist nog wat zouden wij hier toch aanvangen zonder  Ernesto . Den 

Ernesto die kan echt alles éh. 

Ernesto : Maar ik mag van u niks meer doen . Ik heb al 12 boeken Jommeke gelezen. 

(geamuseerd)  Ik begin al verliefd te worden op Rozemieke.  

Inge : Hella zotteke. 

Stef :  Maar koken moogt ge , ja ja dat wel, als het me dan niet aanstaat ga ik me ne frit 

halen.  

Silke : Hey Nesteke, zoudt gij mijne rug nog eens willen wassen? Met van die zachte “Dove” 

zeep éh. 

Ernesto : Komt in orde bommatje. 

Stef :   Voilà ge hoort het, niemand kan den Ernesto missen.  

Inge : ( geamuseerd) We gaan nog een tijdje blijven zullen pake. 

Malou : Dat is goed kind.  

Inge :  Ik zou hier ook graag bevallen . Kan dat Malou? 

Malou : Natuurlijk Inge ,natuurlijk, en nu ben ik voorbereid alles staat klaar. 

Ernesto : Mijne zenuwen rammelen al van de spanning.  

Stef :  ( tegen Sven) En op die Siciliaan ,  met twee linkerhanden en twee rechtervoeten is 

mijn dochter verliefd geworden.  

Sven : Ge moet soms wat geluk hebben in ’t leven éh Stef. 

Ernesto : Niet te geloven, ikke word papa!  

Inge : Nog even geduld schatje.  

Ernesto : Si si ,alles komt oké principessa.. en zeker nu ik nieuwe job heb gevonden.  

Inge :  Geweldig schat!  

Malou : Hebt ge werk gevonden? Wat gaat ge doen? 

Ernesto : Taxichauffeur make , taxichauffeur! Tuut, tuut , broem brooooem.. en weg zijn wij. 

(gaat de keuken in)  
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Stef : Taxichauffeur !!? Hij!!? Taxi….met een echte auto?  Zeg dat het niet waar is! 

Sven : (geamuseerd) Het is te hopen dat in zijne taxi , de gaaaaas, de rem en de ambriage ver 

genoeg uit elkaar staan.  

Stef :   Heer bewaar ons voor verder onheil.  

Silke : In eeuwigheid amen.  

Stef :  Dat meent hij toch niet éh Inge?  

Inge : Jawel pa. 

Stef : Dat moeten we op de eerste bladzijde van de gazet laten zetten, dat de bevolking een 

beetje voorbereidt  is.  

Esmeralda : ( komt uit de tuin) Voilà dat heeft weer gesmaakt.  

Sven : Roken is ongezond . 

Esmeralda : Dat weet ik. 

Ernesto : (komt uit de hal) Surprise!!   

Lotte : ( kom uit de hal met een plateau tiramisu potjes.) Wil er nog iemand de super lekkere 

tiramisu van chef-kok Ernesto proeven?  

Malou :  Straks , nu heb ik echt genoeg en dat klein schatje hier heeft haar buikje ook vol.  

Maar Stef wil wel een potje. 

Stef :  Maar ik ben op regime ..(krijgt por van Malou) Maar tegen de tiramisu van Nest kan ik 

niet nee zeggen.  ( Lotte zet potje bij Stef)  

Lotte :   (tegen Sven) Gij zult uw buikje wel vol hebben éh schat?  

Sven :  ( zet de kastrol weg) Een tiramisutje kan er altijd nog bij.(neemt een potje)  

 Silke :  Ik wil ook.  

(Lotte zet potje bij bomma en bij Sven , bomma begint onmiddellijk te eten.) 

Malou : (tegen het kindje) Allee lach eens naar oma Malou. Ja, jaa..grote meid…… 

Silke : ( vraagt aan Malou) Kan die van u al klappen?  

Malou : Ja zullen, maar ik versta het niet..  

Lotte: (geamuseerd) Dat zal  Laplands zijn wat ons Friedl brabbelt.   

Silke : ( haar tiramisu is op) Nog tiramisu! 

Inge : Is uw potje al leeg bomma? 

Silke :  Ja, maar euhm ..de kleine hier heeft meer dan de helft opgegeten.  



46 
 

 
 

Esmeralda: ( heeft er plezier in) Foei foei Kiran..bomma hare tiramisu opeten.  Allee Inge geef 

de bomma nog een potje.  

Inge : ( geeft nog een potje aan bomma) Lekker éh bomma? 

Lotte : ( neemt de kastrol van Sven) Svenneke legt gij uw dochter eens terug in haar wiegje.  

Sven : Maar ik wou juist aan mijne tiramisu beginnen. 

Malou : Zal ik  ons schatje wel in haar bedje leggen.  

Lotte : Oké oma…( bekijkt de kastrol) Ja watte, een goede eter als de Sven heeft zijn 

voordeel, deze kastrol moeten we niet meer afwassen 

( Malou af met de kleine))  

Sven : Het was echt lekkere spaghetti ! 

Esmeralda : ( geamuseerd) Dat is eens iets anders dan stokvis of karbonaden van walrus met 

zeewier, éh broertje.  

Lotte: Maar dat is ook niet slecht zullen, wij wonen al 5 jaar in Lapland en we hebben ons 

daar goed aangepast.. Walrus in dillesaus , onze gasten zijn er dol op. Ik zal u dat recept eens 

geven.  

Stef :  Prima…Dille dat is geen probleem, dat hebben we in de keuken, maar om hier ergens 

een walrus te vangen , dat is een ander probleem.  

Lotte : Dat is ook waar. 

Ernesto : Morgen maak ik  “Ossobuco alla Siciliëana”.  

Stef :  (terzijde) Gelukkig dat de frituur open is. 

Ernesto : Ne recept van mijne Siciliaanse bompa “Don Corleone Morelli” 

Sven : ( geamuseerd) Oei , dat klinkt gevaarlijk, een Siciliaan die Don Corleone heet! 

Stef : Ik vind dat ook verdacht. Heel verdacht.  

Ernesto : Gij denkt mijne bompa is van de maffia, maar denkt mis. (geamuseerd) Allee dat 

denk ik toch .  

Stef : Maar ge weet het niet zeker? Ik zou hem  toch eens in levendenlijven willen zien. 

Ernesto : Gene probleem , dat zal snel gebeuren. 

Stef : Komt hij naar hier?  

Inge :  Ja pake. 

Ernesto : Hij wil hier zijn als mijne principessa  de bambino krijgt.  

Malou : ( op uit de hal) Zo, de kleine is weeral content.  
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Esmeralda : Kom bomma ik ga onze Kiran ook in zijn wiegje leggen. (neemt het kind van 

bomma) 

Silke : Allee, slaap goed éh Karel.  

( Esmeralda af in de hal) 

Stef : Schat , weet gij het al? 

Malou : Wat? 

Stef :  Nest zijne bompa “ Den Don” Don Corleone komt op bezoek.  

Malou : Serieus? 

Ernesto :  En onze kind gaat schone cadeau krijgen van..  

Inge :  … dat is nog een verrassing schat. 

Stef :    Ik ben benieuwd. 

Inge :  Ik heb het bij ons ma geregeld dat hij  een tijdje bij haar mag logeren. 

Malou : Ah dat is goed, want hier zijn alle kamers bezet. En uw ma heeft plaats genoeg, 

zeker nu Leo hare trombonespeler het is afgebold.  

Lotte : (geamuseerd)  Zijne “ She loves you yeah yeah “ was op ,vertelde hij mij. En in zijne “ 

All you need is love “ kwamen al wat valse noten voor.  

Esmeralda : ( terug op) Voilà onze Kiran slaapt gewoon verder. (tegen Lotte) Heb ik iets 

gemist? 

Lotte : Niks dat ge nog niet wist. 

Stef : En wanneer komt die oude bompa? 

Ernesto : Ooh ..Wel ..Eigenlijk…Mijne bompa is heel content bij mijne schone make. 

 Stef : Wat !? Hoe?  Is die kerel al hier?  

Ernesto : Si. 

Silke : Si, si .. Schone vent. 

Malou : Hebt gij hem al gezien bomma? 

Silke : Si, si, (giechelend )  

Lotte : (geamuseerd) Het was gisterenavond gezellig, éh Silke? 

Silke : Amai nog niet.  

Esmeralda : Don heeft op zijne banjo gespeeld… 

Silke :  …en” O Solo Brio “voor mij gezongen. 

 Sven : O Solo Mio bomma. 
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Silke : Dat ook ja. 

Stef : O solo Mio?  

Silke : Si, si,  

Lotte :  Hij speelt schitterend banjo en hij zingt… 

Stef : …als ne koekoek .  

Lotte : Nee, hij zingt met passie en overgaven.  

Inge : Ons ma is content , ze heeft weer een muzikant onder haar dak.  

Silke : Ik heb  deze nacht al van den Don gedroomd. Ooh la la.. Zal ik het eens vertellen? 

Esmeralda: Ja bomma. 

Silke : Ik lag in een groot hemelbed en sappige druiventrossen hingen aan het plafond.. Don 

hing als Tarzan tussen de duiven….hi hi .. hij had alleen zijn sokken nog aan en…. 

Stef : … genoeg moeder!!!  

Silke : ( vertelt in stilte verder tegen Esmeralda, ze hebben er beiden plezier in.) 

Malou : En die bompa van u …. 

Silke : (al lachend) …sprong uit die duiven terwijl hij O Solo Brio zong.  

Esmeralda : Plezant zeker?  

Stef :  Moeder zwijg nu.  

Malou :  Dus de Siciliaanse bompa is al gearriveerd?  

Silke :  Si, si..  

 Inge : Hij is gisterenavond toegekomen Malou, gij waart op uw werk en onze pa was 

biljarten . 

Ernesto : Mijne bompa is  super blij dat hij de peter van onze bambino mag zijn.   

Stef : Wat zegt ge daar ? 

Inge : Niks pa. Niks!  

 Stef : Zeg dat nog eens Pinokkio .  

Inge : Ernesto zei dat hij blij is dat hij papa gaat worden. 

Stef :   Ja dat wisten we al, maar wat was dat van uwe super blije bompa?  

Ernesto : Wel mijne bompa….  

Inge : (terzijde tegen Ernesto)  Ernesto, ik heb liever dat gij nu even zwijgt. 

Ernesto : Zal proberen, maar is moeilijk voor Siciliaan. 
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Inge : Zwijgen !!  Ik had u gevraagd om het nog niet te vertellen. 

Lotte : Kom Sven ik denk dat het hier nu té familiair gaat worden. Wij gaan afwassen. ( 

samen met Sven af in de hal)  

Inge :  ( wil zo snel mogelijk weg) Ik zal komen afdrogen. ( gaat de hal in)  

Stef :  (roept) Inge !! Kom eens terug!   

Inge : (komt terug) Is er iets pake? 

Stef :  Is dat waar wat uwe Siciliaan  vertelt? 

Inge :  Wat bedoelt ge pake?  

Stef :  Gaat zijne bompa van mijn kleinkind peter worden!!?  

Inge: Ja euhm.. 

Stef :  Hoe oud is die mens eigenlijk? 

Ernesto: Settantasette. 

Silke : Zevenenzeventig , maar amai, hij ziet er nog goed uit zullen en hij ruikt lekker. 

Ernesto : Dolce &Gabanna.  

Stef : En die geparfumeerde oude Siciliaan wilt gij ….? 

Inge : ..ja euh pa , euhm…wel.. 

Stef :  …ja of nee?!!  

Ernesto:  Stefke luister.. dat is in onze familia de gewoonte. Mijne bompa Don Corleone is 

peter van al zijne achterkleinkinderen.. 4 jongens die Don en 6 meisjes die Donna heetten.  

Si, si  hij heeft al 10 achterkleinkinderen. 

Esmeralda : En komen die allemaal hunne nieuwjaarsbrief voorlezen? 

 Ernesto : No, zij sturen nieuwjaarbrief met Email.. Bompa stort dan de geld op hunne 

rekening.  

Esmeralda : Zo zou ik ook een bompa willen. Amai! 

Stef : Dus MIJN kleinkind is die banjo spelende O Solo Brio zanger zijn 11de achterkleinkind 

dat dan ook  Don of Donna zal moeten heette?  

Inge : Bompa Don wil dat zo pake. 

Stef :  Die oude maffiosi heeft hier niks te willen! Nondedju!  

Silke : (begint te zingen) Avé, avé… 

Stef : Moeder asjeblieft !! 

Silke : Mariaaaa… ( stopt met zingen)  
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Ernesto : Het zou ne schande zijn voor onze “Padre familia’s “ als…. 

Stef :  …had ons Inge niet gezegd dat gij moest zwijgen taxichauffeur?  

Ernesto : Ik zeg toch niks.   

Inge : Luister eens pa..  

Stef : ..gij zijt mijn enige dochter Inge , ik heb waarschijnlijk maar één keer de kans om peter 

te worden. En dan komt  “Don Corleone” een oude versleten Siciliaan mijn kleinkind 

inpalmen. Dat kan toch niet.. dat, dat… Ja zeg…ik zal dat eens vlug gaan regelen.  

Malou : Wat gaat ge doen schat? 

Stef : Ik ga hier langs eens kijken of ik die 77 jarige beetgare lasagne , waar waarschijnlijk  al 

wat schimmel opstaat kan vinden en hem dan eens serieus zijn zeven Italiaanse zaligheden 

vertellen én én ..Ik ga eens serieus aan zijn nippel draaien!!  

Ernesto : Nippel draaien?  Wat wil zeggen : Aan- zijne- nippel- draaien? 

Stef  :   In het Italiaans is dat, ikke ga zijne “bambino fabricaré machine” eens bijregelen.  

Capisce !!?   

Ernesto : Si!  

Stef : En zijt gerust, hij gaat in de toekomst ( met hoge stem)  “Ooooo Solo Brio” een toontje 

hoger zingen.  

Esmeralda : (geamuseerd) Oppassen éh Stef , ze hebben daar een gevaarlijke hond. 

Stef : Mij nog uitlachen ook . Nondedju. ( gaat af via de tuin)   

Silke : En maar vloeken. (praat tegen OLV)   

Malou :  Nu hebt ge hem echt diep ongelukkig gemaakt Inge.  

Inge :     Malou ,ik zal het u eens uitleggen..( fluistert tegen Malou en Esmeralda .)  

Malou : Amai.. een spaarboekje?... Met 10000 € !? 

Inge :   Plus…( fluistert.) 

Esmeralda:  Drie hectare van zijne wijngaard!!? 

Ernesto : Si , si. 

Inge : Bompa heeft een prachtige  wijngaard  van 64 ha die  de allerbeste Siciliaanse wijnen 

voortbrengt. Elk achterkleinkind krijgt daar 3 ha van.  

Malou :  Amai!  

Esmeralda : Natuurlijk moet die mens peter worden!!  Zou hij van onze Kiran ook peter 

willen worden? 

( We horen de grote hond blaffen) 
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Stef : (off) Dedju , is me dat schrikken. Amai die klein rat is op korten tijd  groot geworden.  

Nicole : (off)  Dit is Brutus Stefan, de pitbull van Don Corleone. ( de hond blijft blaffen) 

Stef :  (off) Weg!  Doe dat beest weg Nicole .Asjeblieft zeg…Weg!  

Nicole : ( off) Kom Brutus braaf zijn, Stefke heeft schrik. Ik zal hem even in de garage zetten. 

(Brutus stopt met blaffen) 

Esmeralda : (geamuseerd) Ik heb hem nog  gezegd dat er een gevaarlijke hond was. 

Ernesto : ( tegen Malou) Bompa gaat nooit weg zonder zijne Siciliaanse pitbull .  

Stef :  (off… Filou het kleine hondje begint te keffen) Onder mijn voeten uit keffende 

muskusrat.  

Nicole : (off) Filou braaf zijn. En wat nieuws Stefan? ( Filou stopt met keffen)  

Stef :  Waar zit “Don Corleone”  de Maffiaanse onderkruiper?  

Nicole: (off) Ge bedoelt signor Don Morelli, mijne gast, onze Siciliaanse Pavarotti ? Ik zal eens 

gaan kijken.  

Stef :  ( off)  Ik wil hem nu zien. Ik ga die verkreukelde Italiaanse vlag eens uitstrijk en hem 

eens aan zijn verstand breng hoe ik over dat peterschap van mijn kleinkind denk !!! 

Nondedju, nondedju!!! 

Silke : (neemt een paternoster en zegt tegen het OLV beeldje) Een ganse rozenkrans en de 

akte van berouw ga ik bidden …Wat?  Nee wicht ,nee, de akte van hoop die ken ik niet meer.  

Inge : Zo kwaad heb ik onze pa nog nooit gehoord. 

Malou : Het gaat hier over zijn kleinkind éh Inge. 

Don  : ( off..) Buongiorno  signor ik ben bijna klaar wij komen u dadelijk een bezoekje 

brengen.  

Stef : Dat is goed kerel, dan kan ik de strijd uitvechten op eigen terrein .  

Esmeralda: ( geamuseerd) Amai, ik denk dat we oorlog krijgen. 

Silke :  ( neemt het OLV beeldje) Kom dan gaan we in de kelder zitten. Seffens komen de 

vliegende bommen.  

Inge : Rustig maar bomma. 

Esmeralda: Ik denk dat het plezant gaat worden Silke.  

Stef  :  (off) ( we horen het hondje keffen) Stop met dat gekef , stom muskusrat… en blijf 

nondedju van mijn broekspijp af of ge wordt vandaag nog  gemarineerd in zoetzurensaus.  

Silke :  (tegen Esmeralda) Onder den oorlog zijt ge blij met muskusrat, hond of kat. Hi, hi, 

mijn moeder maakte ons toen wijs dat we konijn aten. Lekker. 

Malou : Bomma, veel van de oorlog hebt ge niet meegemaakt, gij zijt geboren in 1944. 
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Silke : Wij waren thuis héél arm , thuis heeft de oorlog nog 20 jaar langer geduurd. 

Stef : ( komt binnen via de tuin) Voilà dat zal hier vlug geregeld zijn. Zet allemaal uwe helm 

maar op… 

Silke : … moeten we  de schuilkelder in?  

Inge : Zo erg zal het niet worden. 

Stef : En als Lotte graag eens walrus wil klaarmaken, die oude Siciliaan met zijn belachelijke 

snor trekt er op.  

Ernesto : Schone moustache éh. 

Esmeralda : (geamuseerd) Ik hoop voor u Stef dat hij zijn pitbull niet meebrengt.  

Stef : Dat zal hij toch niet durven zeker.  

Esmeralda : (geamuseerd) Die van de maffia gaan over lijken éh Stef. 

Stef :   (ongerust) Ja, maar dan…Malou haal mijn geweer eens? 

Malou : Niks van, we gaan die mens vriendelijk ontvangen. 

Stef :   Vriendelijk, dat zal wel.  

Nicole : ( komt samen met Don binnen via de tuin.. Don heeft een dikke snor een zwart 

kostuum en een witte plastron aan en een witte hoed op zijn hoofd.. Hij ziet er echt 

voornaam uit… Hij heeft een boeket bloemen bij , Nicole draagt een doos met zes flessen wijn 

en twee knuffeltjes voor de kindjes.)  Hier zijn we dan , wat voor goednieuws  hebt ge signor 

Don te vertellen,  Stefan?  

Stef : Ge hebt die pitbull toch niet bij éh?  

Nicole : (geamuseerd) Gelukkig voor u niet.  

Stef :  Oké…wel dan  moet gij nu eens goed luisteren!! 

Esmeralda : ( roept in de hal) Lotte en Sven komt ge, de show gaat beginnen.  

( Lotte en Sven komen snel uit de hal.)  

Sven : ( nog met keukenhanddoek en bord in zijn handen) We zijn er , begin maar.  

Don : (uitbundig)  Buongiorno a tutti!  

Inge en Ernesto: Buongiorno bompa!!.  

Stef :  ( tegen Inge ) Voilà , lap daar hebt ge het , hij kent geen woord Vlaams .En die gast 

gaat peter van mijn kleinkind  worden.   

Ernesto : Maar mijne bompa kent wel de Vlaams. 

Don :  Si si, Perfecto…naturalmente, amico si si.   
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Stef :  Ja hij spreekt perfect Vlaams…Ik hoor het  . …Buongiorne tutti.. Naturelureluremento 

amico .. Oh Solo mio…(ruikt) En hij stinkt. 

Silke :  Lekkere parfum.. Dolores en bananas. 

Inge : ….Dolce & Gabanna.    

Silke : Si dat, dat het gene 4711 was dat wist ik. (ruikt ) Lekker!  

Don :  ( met een accent) Amico mio, mijne vriend Stefeke, ik spreek de Vlaams niet altijd heel 

juist, maar ik versta alles, want  ik heb 25 jaar in de Limburg gewoond en gewerkt in de 

koolput. ( kan men aanpassen naar fabriek uit de streek.) Toen ik had mijne pension ben ik 

terug naar Sicilië verhuisd en wijngaard gekoopt.  

Stef :  ( verbeterd ) Gekocht!! Het is: Ik - heb- een- wijngaard -gekocht. 

Don : Gij ook, hebt gij ook wijngaard gekoopt?  

Stef : Ja zég.  

Don :  Mijn wijngaard is nu al sessantaquattro hectare . 

Lotte  : Hij bedoeld 64 hectaren. 

Silke : Si.  

Don :  Maar kijk ,ik heb voor mijne amico’ s ne cadeautje meegebracht. ( geeft de bloemen 

aan Malou, kust haar hand) Asjeblieft  Bella donna. 

Sven : Amai ma. 

Silke : ( tegen Stef) Bella donna dat heeft hij gisteren tegen mij ook gezegd.  

Stef :  Zingt gij nog maar een liedje moeder.  

Malou : ( in de wolken met de bloemen) Grazie  signore.. Merci.. Bedankt. 

Lotte : Wat een gentelman.  

Nicole : Tegen mij zegt hij ook bella donna en ik heb van hem ook bloemen gekregen.  

Silke : (geamuseerd tegen Esmeralda) Ons vader had vroeger twee koeien, één heette Bella 

en de andere Donna. (Esmeralda heeft er plezier in)  

Stef :  ( tegen Ernesto ) Die verdroogde wijnstok moet niet denken dat hij mij met een 

cadeautje kan omkopen.  

Don : ( neemt de twee knuffeltjes die Nicole vast heeft.) En hier ne kleine cadeau voor de 

bambino ‘s .Waar zijn de kindjes?  

Lotte : Ze slapen signore Don. 

Don :  Oké.   Dan geef ik de Siciliaanse knuffeltjes  aan de mama’s . En ik hoop dat de twee 

bambino ’s ne fijne en ne gelukkig, vreugdevol en liefdevol leven zullen hebben. Dat zij goed 

voor zichzelf en hunne medemens zullen zorgen. 
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Silke : ( maakt een kruisteken) In eeuwigheid amen!  

Sven : Mooi gezegd Don.  

Malou : Dat ziet er mij echt een fijne mens uit. Eh Stef? 

Stef :  Ne fijne mens , omdat hij wat verslenste bloemen en een paar knuffeltjes uit een 

schietbarak heeft meegebracht. (tegen Lotte) Vindt gij ook niet dat hij , met die borstel 

onder zijn neus, op een walrus lijkt .  

Lotte :  Ik zeg niks. ( begint te lachen)  

Stef : ( terzijde tegen Lotte)  Dille heb ik in huis, dus het is het moment om walrus klaar te 

maken. 

Don : (kust ondertussen Esmeralda de hand) Voor uwe bambino…Lieve Esmi mijne mooie 

bella donna… ( hij kust de hand van Lotte en omhelst haar)  Asjeblieft lieve Lotte. 

Stef :  ( tegen Inge) ’t Is ne vrouwen zot dat ziet ge toch éh Inge.  

Inge : Och pa. 

Nicole : ( wil het kistje met wijn aan Don geven) Hier Don ge moet Stefan zijne cadeau nog 

geven. 

Don : (laat Lotte los) Natuurlijk.. (neemt het kistje) Voor de Stefano heb ik vino van mijne 

eigen wijngaard meegenomen, ene Morelli suprioré . ( wil het kistje aan Stef geven, maar 

Stef neemt het niet direct aan.)  

Inge : Allee pa , neem het nu aan.  

Stef : (terzijde tegen Sven) In den Aldi staat die te koop aan 2€ 35 per fles. Als ik daar met 

één oog naar kijk heb ik koppijn en als ik er met twee ogen naar kijk heb ik een week 

migraine. 

Ernesto : De vino van bompa heeft gouden medaille  behaald op de internationale wijnbeurs 

van Palermo. 

Inge :  (terzijde tegen Stef) Allee pa zijt een beetje beleefd , neem het aan , het is een 

cadeau. 

Stef :  Gij zijt toch zeker dat ik hem niet moet betalen?  

Inge : Pa.. 

Stef : Ja maar een Siciliaan met een plastron aan die iets weg geeft, dat vertrouw ik niet. 

Don : ’ t Is een cadeau… Asjeblieft.  

 Stef :  ( neemt het aan)Ik hoop dat hij drinkbaar is , want in Italië verkopen ze serieus wat 

brol zullen. 

Nicole : Don en ik hebben gisterenavond  al een flesje leeggemaakt. Lekker! 
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Stef :  Allee merci. ( zet de wijn weg) Merci. En  is het officiële gedeelte finito ,passato.. 

gedaan?  

Don : Wel euhm.. 

Stef :   Oké!  Dan zou ik u nu graag uw zeven zaligheden willen vertellen!! NU!!  

Don :  De zeven zaligheden, gij zijt precies ook goede katholiek . Zalig zijn zij die houden van 

de bambino ’s ..en van de zieken en ….Gij moet lid worden van onze vereniging  Padro Nosta.  

Stef : Ge wilt het niet snappen éh “Snorremans “?  Maar ik zeg u één ding als gij… 

Inge : …Pa… 

Stef : Gij moet nu even zwijgen Inge. 

Inge : Maar wat ik wou zeggen… 

Stef : Ik weet wat gij wilt zeggen. 

Inge : Nee pa dat weet ge niet!!  Ik wou zeggen , ik, ik,  denk dat mijn water gebroken is!!   

(algemene paniek) 

Ernesto : Oei principessa ! ( enthousiast) Principessa…Oei oei…Ga ikke  dan papa worden?!! 

Nicole :  (paniekerig )Maar kind toch.. maar kind toch… 

Stef :   (paniekerig) Water gebroken ? Haar water is gebroken!! 

Silke : Als we zonder water zitten gaat ge mijne rug niet kunnen wassen Nest.  

Esmeralda : Inge haar kindje gaat komen…Het komt allemaal goed Inge. Loves en peace 

Stef :  (paniekerig ) Wat nu Malou…wat nu !? 

Malou : (rustig ) Nu gaat uw dochter een kindje krijgen. Dus, iedereen rustig blijven, het 

komt allemaal goed.  

Stef :  ( paniekerig )Maar haast u toch madame ooievaar, haast u, haar water is gebroken.  

Malou : Kalm blijven Stefke. 

Silke :  ( begint te zingen) Avé, avé avé Maria..  

Malou :  Zingt gij samen  met de bomma maar wat liedjes.  

Lotte : Ik zal u helpen Malou,  mag dat Inge?  

Inge : Jaa… 

Stef :  Zijt voorzichtig éh. 

Malou : Ik ken mijne stiel Stefke. (Inge, Lotte en  Malou af in de hal) 

Silke : (begint te zingen.) Te Lourdes op de bergen , verscheen in ene grot ( Don en Stef gaan 

bij bomma zitten , en zingen mee) 
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Ernesto : Ikke ga papa worden!! Ikke…!!! 

Esmeralda : Vooruit  ga Inge helpen persen.  

Ernesto :  Persen? Nu!? Persen?! Moet Inge nu appelsiensap hebben? 

Stef  : Nee kieken, ga ons Inge aanmoedigen en haar handje vasthouden.  

Ernesto : Oké..  

Stef : En ziet dat ge deze keer niet flauw valt.  

Ernesto : Ik zal mijne zonnebril opzetten,( zet bril op) misschien beter. ( we horen een baby 

huilen.)  Oei.. bambino mio… ik ben te laat!! ( af in de hal)  

Don :Mama mia, dat gaat snel..  

Esmeralda : Dat is Kiran, ik zal hem zijn tutje eens geven. ( af in de hal)  

Nicole : Toen ik van ons Inge ben bevallen heeft dat 14 uren geduurd . 

Silke :  Dan hebben we nog tijd om een borrel te drinken.  

Don :  We kunnen misschien nog ne liedje zingen. ……(Don en Nicole  zingen  in het Italiaans 

Ciao Ciao bambino …, terwijl langzaam het licht mindert … even black out.) 

( zeven uren later)    

(Het licht komt terug en men is Buona notte bambino mio aan het zingen. Er staan 

wijnglazen en 3 lege wijnflessen op tafel, Stef schenkt van 4de fles in. Stef en Don hebben al 

een glas teveel gedronken) 

Stef :  Als  het nog lang duurt gaan we niet toekomen met die  6 flessen wijn mijne goede 

vriend Don Corleone.  

Don :  Ikke heb nog ne fles Grappa uit mijne bagage geneemt amigo Stefke.(laat de fles zien)   

Stef :  Schitterend Don Corilienili. Allee jong , ge hebt hier in de koolput gewerkt, en nu zijt 

ge wijnboer in Sicilië? 

Don: Si, si. 64 ha wijnstokken.  

Stef : Wel ik ben content dat gij peter van mijn kleinkind wilt worden. Maar ik ben en blijf 

zijne echte opa. Opa Stef, waar mijn kleinkind met Sinterklaas zijn bord komt zetten , met 

Pasen eitjes komt rapen en ieder jaar zijne  nieuwjaarsbrief komt voorleest.  

Don : Dat is zeker da. 

Stef:  Nog een vraagje Don…Allee om zo een gedacht te hebben…Hoeveel geeft gij uw 

petekinderen voor hunnen nieuwjaar?  

Don : Normaal 1000€. 

Stef :  En ge heb 10 petekinderen , dat is dan 100 € per kind?  
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Nicole : Amai! 100 euro.  

Don : Nee nee , ik bedoel 1000€ per kind en als het een goed wijnjaar is geweest kan dat wel 

eens 1500€ zijn. 

Sven :  (geamuseerd) Veel minder kunt ge tegenwoordig niet meer geven éh Stef. 

Stef  : Nee? Ja , peter zijn is een duur zaak.  

Nicole : Dat zal wel… Zeg , er gebeurd niet veel in de verloskamer éh. 

Sven:   Dat is nu al 7 uren bezig.  

Nicole :  We hebben al 11 keer  Ciao Ciao Bambino en 14 keer Buona notte gezongen.  

Stef : En zeven keer “Te Lourdes op de bergen” 

Silke : En mijn fles Elixir is leeg.  

Stef :   (roept in de hal) Ernesto, perst gij wel hard genoeg?  

Ernesto : ( steekt zijn verwilderd hoofd even binnen) Ikke ben stik kapot geperst. ( we horen 

een baby huilen. ) Maar …maar nu hoor ik  ..ikke denk… Oei..oei .. Mio Bambino … (gaat even 

weg)  

Sven :  (helft het glas ) Eindelijk..  op de gezondheid van… 

Ernesto : ( steekt zijn hoofd terug binnen)  Vals alarm het is die kleine Laplander die brult. Ik 

zal haar  tut geven. ( Ernesto weg….de baby is stil)  

Nicole : Ik heb het u gezegd éh , bij mij heeft dat toen 14 uren geduurd. ....( we horen een 

baby huilen)  

Nicole : Wat denkt ge? Zou dat… 

Silke :  Dat is opnieuw de Laplander of Esmeralda hare kleine hippie?  

Stef :  ( heft het glas, .. zat lallend ) Laat ons drinken op hem ,of op haar, die er nog niet is 

maar waarvan wij.. allemaal.. hopen dat het vlug zal komen. Ik wil eigenlijk zeggen dat het 

zogezegd voor mij niet lang meer hoeft te  duren vooraleer het zal komen, ik bedoel dat het 

er zal zijn. Anders ga ik zat zijn vooraleer het er is…(drinkt)  Santé . 

Don : Schol! ( de baby stopt met wenen.) 

Silke : Als ge mij nu ook eens een glas had gegeven dat had ik mee kunnen klinken.  

Ernesto : ( komt uit de hal samen met Esmeralda.. Ernesto heeft zonnebril nog op) Da, da da , 

Madré Madona dat is het schoonste kind er ooit  gemaakt is, het schoonste en dat ik ooit 

heb gezien… da, da… bambino mio !! En het trekt op mij, pikzwarte haren en het heeft een 

fijn bruin Siciliaanse velletje.  

Esmeralda : Ge hebt wel uwe zonnebril nog op Ernesto. 

Ernesto : ( zet bril af) Oei..  
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Nicole :   Ja maar  is ,is is het..  

Ernesto : .. mijne zoon! Onze Don is er. 

Stef :   Donneke , mijne kleinzoon!  

Nicole : En ik mag meter zijn. 

Don : En ik peter.  

Stef : ( fier en blij)  En ik opa Stef! En hij gaat met mij mee naar de voetbal en biljarten en… 

Silke : Ik ben ook iets , maar ik weet niet meer wat.  

Esmeralda : Ernesto ga vlug terug naar Inge, en geniet samen van dat kleine wondertje. ( we 

horen de kleine wenen)  

Ernesto : Ik kom mijne zoon ik kom! Bambino mio!  (  af in de hal)  

Silke : (zingt neuriënd ) Bambino bambino halleluja hallo.  ( de kleine stopt met wenen )  

Lotte : ( komt uit de hal) Amai.. en zou ik nu ook een borrel kunnen krijgen? 

Sven : Die zult ge wel nodig hebben schat.( schenkt glas wijn in.)  

Malou : (op uit de hal .) Het is maar een kleintje maar een schoon…Twee kilo 650 . 

Stef :  Kom hier schat, ge hebt dat weer goed gedaan.(Stef omhelst haar) Alles oké? 

Malou : Prima , ze liggen samen te genieten. Ernesto is zijne zoon al Italiaans aan het leren.  

Sven : Ik denk dat het nu het moment is om uw fles Grappa open te maken, Don.  

Nicole : Gij moet niks meer drinken opa Stef gij zijt al zat.  

Stef :   Ik was zat, maar nu , ik ben begot terug helemaal nuchter.  

Don : ( geeft de fles Grappa aan Sven) Openmaken Sven. ( Don haalt een papier uit zijn 

zakken) Maar eerst nog het officieel gedeelte. De tienduizend euro zijn al gestort , en hier is 

de acte . (leest ) Bij deze verklaard Don Morelli dat zijn achterkleinkind Don Morelli de 5de 

geboren op… 

Malou: 27 juli 20.. 

Don : Oké… (leest verder)..in het bezit komt van 3 hectaren wijngaard gelegen in Alcamo 

Sicilia …. En zo verder en zo voort .  

Sven : ( heeft ondertussen borrels ingeschonken. ) Daar drinken we op.  

( We horen een kleine wenen) 

Silke : Volgens mij gaat die kleine heel snel “O Solo Brio” kunnen zingen. 

( we horen een tweede en een derde kind wenen)  

Esmeralda : En onze Kiran zingt mee om hem welkom te heten . 
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Lotte : Ons Friedl precies ook.  

Sven : Schoon éh. ( we horen de kinderen wenen en de kleine hond begint te keffen.)  

Nicole : Mijne Filou is ook blij. ( we horen Brutus blaffen)  

Don :  En de Brutus is content , dat hoor ik aan zijn geblaf . 

Sven : ( iedereen helft het glas) Op de gezondheid van onze nakomelingen. Schol. (  er wordt 

gebeld en een baby weent)  

Malou : De bel.   

Sven: Ik zal wel opendoen. ( gaat af buitendeur)  

Silke :  Als het de driekoningen zijn , zijn ze te vroeg. 

Sven: ( terug op) Er staat hier een camion voor de deur en de chauffeur vraagt waar hij de 

zand, cement en de blokken mag opkappen. 

Stef : Wat? 

Sven : Ze komen morgen de  muur metselen zegt hij. 

Stef :  Malou hebt gij… ( we horen nog steeds de baby wenen) 

Ernesto : ( komt uit de hal helemaal overstuur)  Ikke , ikke , da da..ik heb…Ikke heb!  

Malou : Ge hebt het kindje toch niet laten vallen zeker ?   

Stef :   Het is niet waar éh!  

Ernesto : Bijlange niet, maar ik heb , ikke heb, met deze twee handen. Mama Mia … Ikke heb 

het zusje van de kleine Don, ik heb ons Donnatje op de wereld geholpen.  

Stef : Watte!  

Ernesto : Echt waar , er is nog ne kind gekomen, ikke ben nu al tweekeer papa!!  

Malou :   Dat kan toch niet, heb ik dat dan niet gezien. 

Ernesto : Kom vlug kijken Malou, misschien komt nog ne derde kind en en… ik weet niet 

wanneer het stopt… 

 (Ernesto loopt samen met Malou ,Nicole , Lotte en Esmeralda af in de hal) 

 Stef :  Als het er twee zijn ga ik te voet naar Scherpenheuvel. 

Silke : Kaarsje branden.  

Sven : Als ik het goed begrijp heeft Inge een tweeling op de wereld gezet. 

Stef :  Niet te geloven éh. 

Sven : ( we horen de claxon van een vrachtwagen)   Wat moet ik nu tegen die 

camionchauffeur zeggen?  
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Stef :   Laat hem alles maar achter in de hof opkappen .  

Sven  : Oké. ( gaat even weg)  

Stef : We gaan gene scheidingsmuur metselen, maar een speelhuisje voor mijn 

kleinkinderen. Don en Donna.. ( Sven komt terug) En Kiran en Friedl zijn ook altijd welkom.   

Ernesto : ( komt fier op.) De vroedvrouw ,Malou Van de Winkelwets zegt dat ik,  Ernesto 

Morelli, de kleine Donna Morelli van 2kilo 450 schitterend op de wereld heb geholpen.  

Don : (omhelst hem) Ik ben fier op u jongen. 

Stef : Geweldig fier Ernesto, geweldig!  

Ernesto : Ik mocht van mijne schoon pake alleen maar Jommeke lezen,  maar nu heb ik toch 

iets anders gedaan. Sorry Stefke.  

Stef :  (omhelst Ernesto) Gij Nesteke, gij zijt de beste , de geweldigste schoonzoon die ik mij 

kan voorstellen. Gij moogt van mij alles, behalve mijn auto wassen. ( lachen er samen 

hartelijk mee.) 

Silke : Is er nu al water Nest? Dan kunt ge mijne rug wassen. 

Ernesto : Dat doen we straks bomma. 

Stef :   Kom hier dat ik u ne kus geef, mijne Siciliaanse prins, mijne held! (omhelst hem) 

Ernesto : Merci pake.  

Don :   Don Morelli de 5de  en Donna Morelli de 6de ,dat is toch fantastisch. Stefano zoudt gij 

misschien, van ons Donna peter willen worden? 

Stef :  Ik peter?! Natuurlijk, maar euhm..maar… 

Sven : Wat maar…?  

Stef : Ik heb geen 3 hectare wijngaard en 10000 euro op haar bankrekening storten vind ik 

ook redelijk veel. Ge moet dat begrijpen als ik die 4 klein mannen op hunne verjaardag, met 

Pasen , Sinterklaas en Nieuwjaar een cadeau wil geven , is mijn brugpensioen al serieus 

geminderd. 

Don : Maar dat begrijp ik Stefano. Ikke schenk de 10000€ geen probleem en ik maak acte 

voor de 3 hectare wijnstokken. 

Stef :  A ja ..euhm dan.. 

Ernesto : …wilt gij peter van onze principessa Donna zijn? 

Stef : Natuurlijk , dat weet ge toch.  

Don :  Fijn voor ons allemaal. 

Silke : En ik wil meter zijn. 

Stef : Gij moeder? 
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Silke : (terzijde tegen Ernesto)  Si, si ik heb twee huizen.  

Ernesto : Meter gij?? Dat wordt straks geregeld bomma. 

Silke :  Si si. 

Malou : ( komt uit de hal, gaat tot bij Ernesto en omhelst hem) Nu ben ik heel zeker, het zijn 

er maar twee. Proficiat papa Ernesto,  ge hebt dat geweldig gedaan.  

Ernesto : Merci make. ( geamuseerd) Ikke misschien beter vroedman worden in plaats van 

taxichauffeur?  

Stef : Dat zou ik nu toch niet doen want.. nee, jongen nee, een blutsje in een auto is minder 

erg dan een blutsje in zo een klein boeleke ….Trouwens  gij gaat ne schitterende 

taxichauffeur worden. En nu ga ik naar mijn petekind kijken. Malou ik mag peter zijn van 

Donnake… Kom allemaal naar mijn kleinkinderen kijken!! . (Don heeft de fles Grappa vast) 

Nee Don de fles Grappa niet meenemen, ik zou niet willen dat de kleinkinderen al een 

verkeerde indruk van ons krijgen.( Malou , Stef, Don en af in de hal.)   

Sven : ( neemt de fles Grappa) Gij nog een borrel bomma? 

Silke : Nee bedankt, ik heb genoeg, maar geef mijn vriendin nog maar een borrel. ( wijst op 

OLV)  

Sven : Ja ja.. ( schenkt borrel in en geeft ze aan Silke) 

Silke : ( presenteert de borrel aan OLV) Echt niet ?…Mijn vriendin heeft ook genoeg, maar nu 

ze dan toch ingeschonken is zal ik ze maar uitdrinken. Schol.( drinkt borrel)   

Sven : Da’s zeker. ( we horen Filou blaffen) Wat zou dat hondje nu weer tekort hebben .( 

gaat de tuin in)  

Silke : ( praat tegen het OLV beeldje) Zo ver zijn we wicht, ze laten ons hier alleen zitten .Als 

ik een kaars had zou ik één aansteken,  maar ja ik heb ook geen stekjes! ( lucifers)  

Sven : ( komt terug binnen en heeft een pamper bij) Het gaat misschien toch een muur 

worden, want die keffer van hiernaast heeft een doos Pampers kapot gebeten ,ons ma haar 

gladiolen afgeknabbeld en in de bloembak gekakt. 

Silke : (geamuseerd) Dat wordt dan hond in zoetzure saus, de Chinezen gaan content zijn 

( we horen luid een drumsolo)  

Silke : Amai ! 

Malou : ( komt uit de hal) Wat een lawaai is me dat hier? 

Silke :  Onweer op komst. 

Nicole : ( komt uit de hal) Dat is Ringo mijne nieuwe vriend, hij is de drummer van “De 

Heikrekels” Fijn éh gehoord hem tot hier.  
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Malou : ( de vier baby beginnen te huilen) Tot hier? Al de kindjes van kilometers in het rond 

zijn wakker. (roept) Stefaaaaan kom eens hier. NU! 

Silke : ( geamuseerd) Ja watte er komt leven in de brouwerij. …O solo Brio!! 

Doek 


