
 

1 

 

 

 
 

Blijspel in 2 bedrijven 
Door Ivo Maes 

                                      

 

 

 

“PEKEL & HARING” wordt uitgegeven door: 
 

Auteursbureau ALMO B.V.B.A. 

Coremansstraat 34, 2600 Antwerpen (B) 

Tel: 03/ 260.68.10 

     Website: www.almo.be 

 

Gelieve dan ook al haar voorwaarden stipt na te leven. 

 

“PEKEL & HARING” is bij S.A.B.A.M. auteursrechterlijk beschermd. Bij 

volledige of gedeeltelijke opvoering van dit stuk dient aldus voorafgaandelijk 

voldaan te worden aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande. 

Voor nadere inlichtingen kan u steeds contact opnemen met S.A.B.A.M. 

(www.sabam.be) 

 
 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 
 

 

 

Auteur: Ivo Maes  

134.623.788 A/21/23054 

 

Brand 30 

2470 – Retie 

Gsm: 0486/057 992 

e-mail: ivomaes100@gmail.com 

website: www.ivomaes.be 

www.almo.be
www.sabam.be
ivomaes100@gmail.com
http://www.ivomaes.be/


 

2 

 

 

 

PERSONAGES  

 

( 4 dames, 6 heren.) 
 

Peter    De helft van een komisch duo. 

Harry    De andere helft.     

Tante Flor   Cafébazin. 

Louis    Man van Tante Flor. 

Buurman   Uitgeslapen Hollander. 

Yvonne   Voorzitster van de plaatselijke vrouwengilde. 

Germaine   Lid van de plaatselijke vrouwengilde. 

Pierre    Vreemde caféklant.  

Stanislav Dopoulopoulos Griekse buitenwipper, met partijkaart van de maffia. 

Treske   Moeder van Harry. 

en...  Mirabelleke. 

 
 

 

KORTE INHOUD. 
 

Peter en Harry vormen een -plaatselijk bekend- komisch duo, genaamd PEKEL 

& HARING.  

Hun repetities houden ze al jaren bij Tante Flor, in een schuurtje, dat 

aangebouwd is aan haar café. Geen problemen dus... ware het niet dat de nieuwe 

buurman, die toevallig "Buurman" heet en Nederlander is, op een doordachte 

manier het schuurtje in huur krijgt. Pekel en Haring mogen van dan af de 

repetities op hun buik schrijven. En dat juist voor een optreden bij de 

vrouwengilde. Erger nog, bij dat optreden zal een bekend manager, die het duo 

nationaal kan laten doorbreken, hen komen bekijken. Oorlog dus. Plannen 

worden gesmeed om Buurman daar weg te krijgen. Teveel plannen, eigenlijk. 

Want de vrouwengilde wil zich ook mengen in de strijd. Maar als de nood het 

hoogst is... 

 

Dit toneelstuk houdt veel muzikale ambiance in. Het publiek mag zich 

bovendien verwachten aan een onvoorstelbare opeenvolging van knotsgekke 

situaties en visueel erg aantrekkelijke acties, waarin de personages zullen 

terechtkomen. Veel speelplezier! 
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DECOR. 
 

Het schouwtoneel is het schuurtje, vast aangebouwd aan het café. De inrichting 

is bijgevolg zoals het in een schuur betaamt: veel hout, rommelig, enz....  

Vanaf de bovenkant van de achterwand zien we een gedeelte van de schuine 

dakhelling, die - naar voor toe- in de bovendoeken verdwijnt. 

Centraal achteraan is een schuurdeurtje, dat uitgeeft op weilanden en akkers. 

Daarnaast een raam. 

Links in de achterhoek zijn twee deuren naast elkaar: heren- en damestoilet. In 

de linkerwand is een deurloze toegang tot een gang, die zowel naar de privé-

vertrekken als naar het café leidt. 

In de rechter achterhoek bevindt zich een apart hok, zijnde het kleedhok voor 

Peter en Harry. De toegangsdeur tot dit hok bevat een boven- en onderluik. Het 

bovenluik staat steevast open. Het onderluik draait naar het publiek toe open. 

Via een kleine ladder kan men op het open zoldergedeelte boven dit hok 

geraken. Rechts vooraan staat een piano met daarnaast enkele balen stro. Er staat 

ergens een klein houtkacheltje.  
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EERSTE BEDRIJF. 
 

( Als het doek open gaat zien we Louis slapend met zijn hoofd en één arm op de toetsen van 

de piano liggen.  Door een plaatsverandering van zijn hand slaat hij een aantal toetsen aan, 

waardoor hij wakker schiet.) 

 

LOUIS: Hé!?! Nee, voor mij niks meer. Ik heb nog.. . Ik heb.. ik heb.. 

Ooohh, .... ooohh, ..... ooohhh. (Staat moeizaam recht en kijkt rond, zich eerst 

niet realiserend waar hij zich bevindt.) Waar is mijn bed naar toe? Bed? Boven! 

Ja, dan moet dat nu nog boven staan. ( Wankelt richting deur toilet Heren.) 

Ooohh, mensenlief. (Hij botst tegen een staander met lichtspot.) Excuseer.  ( 

Strompelt verder.) Ooh, mijn kop. ( Gaat af naar toilet heren.) 

 

FLOR:  ( Op uit café.) Hier is de koffie, mannen. En ik heb er nog een 

franchepanneke bijgedaan ook. Hoe...!? Peter? Harry? Tiens, het is toch 

zaterdag vandaag! ( Leest op een papier dat tegen de wand hangt.) Repetities. Ha 

hier! Zaterdag, tien uur. Ziet ge het wel. En 't is al kwart na. ( Begint te 

roepen.) Louis!! Loouuis!!! Zoudt ge nu niet omver vallen! ( Opent 

schuurdeurtje. Roept naar buiten.) LOUIIIIS!!! 
  

LOUIS: ( Op uit toilet heren.) Flora meiske, wilt ge eens wat stiller roepen. 
  

FLOR:  Waar waart gij nu? 

 

LOUIS: Op 't WC. Op mijn knieën voor de bril. 
 

FLOR:  Ocharmkes toch! Er zat gisterenavond weer een slechte pint tussen, 

zeker? 

 

LOUIS: Meer als één. 
 

FLOR:  Louis, ge kent mijn principe hè. 's Avonds grote mens... 
 

LOUIS: ... 's Morgens kotsmisselijk. 
 

FLOR:  Hebt ge uzelf al in de spiegel bekeken? 

 

LOUIS: Ik... ik durf niet goed. 
 

FLOR:  Hoe is 't mogelijk! En dat durft zichzelf cafébaas te noemen. Die 

Hollander bij u aan 't tafeltje, die heeft gisterenavond om elf uur zelf nog 

een nieuw vat moeten steken. Want mijnheer zag het niet meer zitten. 
 

LOUIS: Welke Hollander? 
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FLOR:  Die van hiernaast, met al zijn oude rommel. Die Buurman, of hoe 

heet hij ook weer. 
 

LOUIS: Dat zegt me niks. 
 

FLOR:  Dan zal ik uw geheugen eens een beetje opfrissen. Tafeltje links 

naast de jukebox. Ziet ge het voor u? Nou hartstikke leuk hoor, jullie 

gesellig met zijn tweetjes. Van half acht tot negen uur: moppen tappen 

over Belgen en Hollanders. En lachen, en brullen.  
 

LOUIS: Weet ik niks van. 
 

FLOR:  Van negen tot een uur of tien: vogelpik. Ge moet eens naar Paola 

gaan kijken. Heel haar gezicht staat vol kotjes. 
 

LOUIS: Ja zeg, dan moest ze maar ergens anders gaan hangen. 
 

FLOR:  Van tien tot half elf: terug België-Holland. Veertig jaar 

voetbalgeschiedenis. Ene hoop ambras. Pas op, daarna is 't nog maar 

begonnen. Gezellig, arm in arm en maar wiegen. (Begint te zingen.) In de 

stille kempen, op de purperen hei, staat een eenzaam... 
 

LOUIS: Flora alstublieft! Mijne kop! 

 

FLOR:  Heel het repertoire van " 't levenslied der lage landen" hebben we te 

horen gekregen. En als ge dan tenminste de goede tekst nog kende. Maar 

nee,.. (Zingt, op de tonen van "Er staat een paard in de gang".) ..Er wordt gepaard 

in de gang, ho ho gepaard in de gang... ja ja, ge...   
 

LOUIS: Ja ja ja, 't is al goed! 

 

FLOR:  ...met juffrouw Janssen!!! 

 

LOUIS: Juffrouw Janssen!?! Was die er gisterenavond ook bij? 

 

FLOR:  ( Laat een grommend geluid horen.) En toen kwam het Wilhelmus. Bij 

de eerste strofe ( Wordt uitgesproken als: "stroof".) ben ik gaan slapen. 
 

LOUIS: Dat was dus een catastroof! En ik, hoe laat ben ik eigenlijk in bed 

gekropen? 

 

FLOR:  Gekropen, ja! Gekropen! Tegen den drieën schoot ik wakker, omdat 

ge beneden aan de trap stond te lallen van: ( Zingt met dubbele tong.) "Wij 

zijn de mannen van de nacht...". Om kwart voor vier is "de man van de 
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nacht" boven geraakt. Na drie pogingen zijt ge eindelijk op 't bed 

gesukkeld en toen heb ik er u direct terug uit gezwierd. 
 

LOUIS: Ah ja? 

 

FLOR:  Plezant zenne, als ge met uw grote teen in een mens zijn neusgat zit 

te peuteren. Louis, ik versta dat niet hè, dat ge u zo kunt bezatten. Ge had 

beter een voorbeeld kunnen nemen aan die Hollander. Die pakte 

tussendoor tenminste nog eens een jus d'orangeke. 
 

LOUIS: Ik kon nu nog niet volgen met bier, en dan zoude gij willen dat ik 

tussendoor nog sinaasappelsiensap ga drinken. 
 

FLOR:  Mannen hè, altijd uitvluchten. 
 

LOUIS: Sint Pieter alstublieft, kom mij halen. 

 

FLOR:  Hé kom, drink dan eerst maar eens een goei tas koffie. Als ze u 

daarboven zo zien binnenvallen, sturen ze u direct terug. Trouwens, was 

het geen repetitie om tien uur? 

 

LOUIS: Oh nee!!! Dat is het laatste wat ik op dit moment kan verdragen: 

een repetitie van Pekel en Haring. 
 

FLOR:  Het is al bijna half elf en ge hebt nog niks klaar staan.  
 

LOUIS: Flora meiske, wilt ge alstublieft niet zoveel klappen. 
 

FLOR:  Komaan jongen. Na al die jaren dat Peter en Harry in ons schuurtje 

komen repeteren. Ge gaat ze nu toch niet in de steek laten, zeker. 
 

LOUIS: Kunt ge geen ziekenbriefke schrijven?  

 

FLOR:  Gij, als man van de techniek en als muzikale begeleider! Ze kunnen 

u niet missen. 
 

LOUIS: Ik weet het. Ik weet het. 
 

FLOR:  Allé, ik zal een paar boterhammekes gaan opsmeren, hè. Drink uwe 

koffie uit. Dan voelt ge u al direct wat beter. (Tante Flor stapt richting deur 

café, neuriënd: er staat een paard in de gang.) Of moet ge een pint bier hebben? 

 

LOUIS: Ooh zwijgt! Koffie zal wel goed zijn, zeker. ( Tante Flor af. Louis, 

tegen zichzelf.) Juffrouw Janssen? Niet gezien op de gang. 
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( Door het raam zien we Harry, die van zijn fiets stapt. Hij komt op via schuurdeurtje. Hij is 

volledig verkleed als kip en heeft daar een dikke winterjas overheen geslagen. Hij heeft een 

plastic zak bij zich, met daarin zijn normale kledij.)  

 

HARRY: ( Opent onmiddellijk zijn winterjas. Groots.) Took toktoktoktok, Took tok 

tok tok... 
 

LOUIS: ( Schrikt en verslikt zich in zijn koffie.) Aaahh, ooohh!! Dat is heet!!  
 

HARRY: ( Doet zijn jas uit.) Knap hè! Voor onze nieuwe act, "de Kippetjes".  
 

LOUIS: ( Staart naar Harry, alsof hij een spook gezien heeft.) Ik drink nooit geen 

bier meer. 
 

HARRY: Daar heb ik gisteren heel de dag aan gewerkt. Een pas de deux voor 

kiekens. Jongens, om van in uw broek te pissen. En er is één groot 

voordeel aan. 't Is een mimespel. Ge moet er geen tekst voor van buiten 

leren. 
 

LOUIS: Zijt gij zo op uw fiets naar hier gekomen? 

 

HARRY: Ja natuurlijk. Ik kwam onderweg Polleke Van Sweevelt nog tegen. 

Ik hoop maar dat hij met zijn brommer terug uit de gracht is geraakt. Brrr, 

nu is 't koud zeg. Is de stoof hier nog niet aan?  
 

LOUIS: Nee. 
 

HARRY: Waar zit de Peter? Weer aan de toog, zeker! ( Begint een houtkacheltje 

aan te maken.) 

 

LOUIS: Harry, wilt ge zo vriendelijk zijn het woord "toog" niet meer uit te 

spreken. 
 

HARRY: Sorry dat ik wat later ben. Overslapen. Ik heb heel de nacht geen 

oog dicht gedaan. 
 

LOUIS: Zo ken ik er nog. 
 

HARRY: Die smerige kater van de geburen, met zijn gejank. 
 

LOUIS: En wilt ge ook zo vriendelijk zijn van het woord "kater" niet meer 

uit te spreken.  
 

HARRY: d' Er zijn zo van die dagen, hè. Ik kom deze morgen in de keuken. 

Had Mirabelleke toch niet heel de mat ondergekotst zeker. Allemaal zo 

van dat geel waterig slijm, met daar middenin nog heelder brokken... ( 
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Louis spurt naar toilet Heren, af.) Wat krijgt die nu ineens. Hahaa, de 

Kippetjes!!! (Begint een komisch spel te spelen als kip. Harry kakelt, scharrelt, 

schudt zijn pluimen, kakelt, pikt. Laat uw fantasie de vrije loop. Ondertussen komt 

Buurman onhoorbaar op via het schuurdeurtje. Hij kijkt inspecterend de hele schuur 

rond en knikt tevreden. Dan ziet hij Harry repeteren. Gaat tot vlak achter Harry en 

kijkt hem verbaasd met open mond aan. Vervolgens gaat Buurman, niet begrijpend af 

via schuurdeurtje. Harry heeft niets gemerkt en gaat ononderbroken verder met act.) 

Mensen mensen, daar gaan we de zaal mee plat krijgen. ( Begint zich uit te 

kleden en stapt richting kleedhok. Kijkt op zijn horloge.) Verdorie Peter! We staan 

nu al achter met de repetities. ( Af, in kleedhok.)  
 

LOUIS: ( Op uit toilet Heren.) OOOhh, dat was op 't nippertje. 
 

HARRY: ( Steekt zijn hoofd naar buiten.) Ga die Peter eens van de toog halen, 

Louis. 
 

LOUIS: Die is nog niet hier. 
 

HARRY: Wablief!?! Is 't weer van dat!! 

 

LOUIS: Doe dat niet. 
 

 HARRY: Dat wordt een fiasco deze avond. Maar als we eronderdoor gaan, 

dan heeft die Pekel dat op zijn geweten. Wees daar maar zeker van. Altijd 

is die te laat. 
 

 LOUIS: Ge weet toch dat die jongen tussendoor nog werkt ook. 
 

 HARRY:  Poeh, noemt gij dat werken! Een beetje met water staan te prossen. 

(Komt helemaal terug op. Zo goed als omgekleed.) Ja zeg, we kunnen niet 

wachten. Doe gij efkens de rol van Peter, dan kan ik tenminste mijn tekst 

repeteren. We beginnen met... 
 

LOUIS: Ja maar, ik denk niet... dat dat gaat lukken. 
 

HARRY: Louis, we hebben geen tijd te verliezen jongen! Deze avond is 't 

teerfeest van de vrouwengilde en die nieuw scetches zijn amper 

gerepeteerd. 
 

LOUIS: Moet dat echt? 

 

HARRY: Als ge wilt reclameren dan doet ge dat maar bij die mislukte 

pompier. Ik ben hier altijd op tijd. Vooruit, we beginnen dus met... 
 

LOUIS: ( Langgerekte klaagtoon.) Sinte - Pieter. 
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HARRY: Hmm? Nee, met dat "rap"-nummertje, onze nieuwe intro. Pakt gij 

Peter zijn tekst. ( Voor zichzelf.) Eerst het goed ritme zoeken. ( Op "rap"- 

ritme.) Paa  papa paa paa papa paa, papa paa paa paa papa paa, .... O.K. 

zijn we klaar? En ge weet het hè, acteren dat moet met passie gebeuren. 

Dat moet van hieruit ( Houdt zijn handen voor zijn buik.) naar boven komen. 

Opborrelen als het ware. 
 

LOUIS: Dat gaat bij mij geen probleem zijn. 
 

( Harry vangt aan. Er is duidelijk aandacht aan de choreografie besteed. Heel zijn lichaam 

beweegt op het ritme en hij knipt met zijn vingers. Louis daarentegen staat als een bloemzak 

mee te schokkelen, nauwelijks de maat volgend.)  

 

HARRY: Ne goeie avond allemaal, 
 

LOUIS: Beste mensen hier in de zaal, 
 

HARRY: D' er zit schoon volk bij, ziene k' ik, 
 

LOUIS: Behalve die lelijkaard, met zijn sik, ( Terzijde.) En dat bij de 

vrouwengilde. 
 

HARRY: Sssstt. Ik ga u efkens zeggen wie dat we zijn, 

  Hierneffen staat de Pekel, familie van een zwijn, 
 

LOUIS: En daar staat den Haring, met 't gebit van een konijn, 

 

HARRY: We zijn een komisch duo... Dat staat daar niet. Een gebit van een 

konijn. Daar staat: en daar staat den Haring, met een hart van marsepein. 
 

LOUIS: Als gij Peter familie van een zwijn durft te noemen, vind ik dat gij 

gebit hebt gelijk een konijn. Oohh, en ik heb een kop gelijk een 

bloemkool. 
 

HARRY: Kom opnieuw. En tegoei deze keer.  

 Ne goeie avond allemaal, 
 

LOUIS: Beste mensen hier in de zaal, 
 

HARRY: D' er zit schoon volk bij, ziene k' ik, 
 

LOUIS: Daar zit nu weer die lelijkaard, met zijn sik, 

 

HARRY: Ik ga u efkens zeggen wie dat we zijn, 

 Hierneffen staat de Pekel, familie van een zwijn, 
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LOUIS: En daar staat den Haring, met een hart van marsepein, 
 

HARRY: We zijn een komisch duo, wij getwee, 
 

LOUIS: Ollé ollé ollé, ollé ollé ollé, 

 Allé allé allé, op wat trekt dat nu. 
 

HARRY: Ja zeg, ik kon niks anders vinden hè. Het is 't gevoel dat telt, het 

ritme, de swung. 
 

FLOR:  ( Op met boterhammen. Een stapel van 20 cm.) Hier zijn uw 

boterhammekes, jongen. 
 

HARRY: Is dat hier een repetitielokaal of bij "Comme chez Cois"? 

 

FLOR:  Hela, hela, Een beetje op uw gemak hé Harry. Ge moogt hier zoveel 

komen repeteren als ge wilt, maar ik ben nog altijd baas in mijn eigen 

schuur. 
 

HARRY: Och Tante Flor, 't is weeral van datte hè. Die Pekel kan nooit op tijd 

zijn. En deze avond is 't optreden. 
 

FLOR:  Die jongen heeft nog wel wat anders aan zijn kop, dan repeteren 

hoor. D'r zal waarschijnlijk een dringende oproep geweest zijn zeker. 
 

HARRY: Dringende oproep, dringende oproep! Voor een scheet moeten die 

mannen uitrukken. 
 

FLOR:  Wie staat er hier aan de dop en heeft er heelder dagen niks te doen? 

 

HARRY: Teksten verzinnen en scetches uitwerken, is dat nikske doen? Kom 

zenne. Heb ik daar al die jaren zoveel tijd voor moeten insteken? Na al 

dat zwoegen en knokken zijn we nu eindelijk iets geworden: Een 

variétéduo dat bekend is in de wijde omgeving. Hier!  ( Diept uit een schuif 

of kistje een aantal documenten op.)  Van 't teerfeest van de pingpongclub, 

verleden jaar: bedankt voor uw prachtige vertoning. Van 't avondfeest van 

de gouden jubilee van Jules en Angèle: een kaartje met gelukwensen. Een 

brief van de burgemeester zelf: uw optreden op het "Bal van de 

burgemeester" laatstleden is een grandioos succes gebleken. Bedankt en 

hopelijk mogen wij u nogmaals verwachten op één van mijn volgende 

ballen. Een kaartje van 't comité van Looiend-Kermis, eentje van 

Hodonk-Kermis, en hier en hier en hier. En wie denkt ge dat al die teksten 

geschreven heeft? En al die komische scetches in mekaar gestoken heeft? 

Biebieke ja. 



 

11 

 

 

FLOR:  Gij doet precies of Peter loopt er maar voor spek en bonen bij. Die 

jongen heeft zeker zoveel bijgedragen in het succes als gij, vergeet dat 

niet. 
 

HARRY: Ha!!! Laat me niet lachen. Hij gaat toch niet denken zeker dat we 

dat prulleke, dat hij overlaatst ineen geflanst heeft, gaan gebruiken in ons 

repertoire. Waar heeft hij het liggen? Hier. ( Begint op een erg belachelijke en 

monotone wijze de tekst voor te lezen.) Patiënt Versmissen bij de 

psychiater. 

 Psychiater:  U bent dus die beruchte mijnheer Versmissen. De Versmissen 

die deze week al zes keer bij mij een afspraak gemaakt heeft. En zes keer 

zijn kat gestuurd heeft. Zes keer heb ik hier op u zitten wachten. Ge moest 

verlegen zijn. VERLEGEN!! Enfin, komt u hier maar eens liggen en 

vertel mij uw probleem? ( Peter, gekleed als brandweerman,  komt mankend op 

via schuurdeur. Hij heeft een draagtas bij zich, met daarin kledij.) 
 Versmissen: Ik euh... 

 Psychiater:  Kom, zeg het maar.  
 

PETER: Gaan we het toch spelen? 

 

HARRY: Eindelijk! Windkracht 10  is ook binnen! 
 

PETER: Mijn sketch, gaan we ze spelen? 

 

HARRY: Schrijven jongen, dat is een kunst. Laat dat maar aan mij over. 
 

FLOR:  ( Ziet dat Peter mankt.) Peter gij mankt zo. Zijt ge gekwetst? 

 

PETER: Och, een accidentje gehad op 't werk. 
 

HARRY: Ook dat nog! 

 

FLOR:  Toch niet van de ladder getotterd? 

 

PETER: Nee, mijn thermosfles op mijn grote teen laten vallen. Gebroken hè. 
 

FLOR:  Maar jongen toch, uwe teen gebroken!!? 

 

PETER: Nee, mijn thermosfles. 
 

FLOR:  Kom, doe uw schoen uit, dat ik er eens naar kijk. ( Peter doet zijn 

schoen en kous uit.) 

 

HARRY: Jezus, Maria, Jozef!!!! 
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LOUIS: Sint Pieter!!! 

 

( Peter steekt zijn gekwetste voet vooruit en leunt met zijn achterwerk op een dwarsbalk. Flor 

neemt voorzichtig de voet vast en kijkt er aandachtig naar.) 

 

PETER: ( Schreeuwt het uit van de pijn.) Aaaahhh, aaaahhhh!! 

 

FLOR:  Maar ik ben er nog niet aan geweest. 
 

Peter:  ( Springt recht en begint mankend rond te huppelen.) Aaaahhh, 

aaaaaahhh!!! 
 

FLOR:  ( Tegen Louis en Harry.) Echt waar, ik ben er niet aan geweest. 
 

PETER: Aaaahh, ik ben met mijn gat in een nagel gaan zitten. ( Wrijft over zijn 

pijnlijk zitvlak.) 

 

FLOR:  Waar dat? ( Doelend op de juiste pijnplaats aan zijn achterwerk.) 

 

PETER: Daar. ( Wijst de balk aan.) 

 

FLOR:  Kom jongen, doe uw broek eens uit, dat ik daar en passant ook naar 

kijk. 

 

PETER: Nee nee tante Flor, 't is al wat beter. 
 

LOUIS: ( Terzijde.) Gelukzak. 
 

HARRY: Wordt er hier nu nog gerepeteerd, of hoe zit dat? ( Pierre, op uit café. 

Is gekleed in tweedelig pak, overhemd en stropdas. Maar de combinatie is niet om aan 

te zien. Hij heeft een leeg bierglas in de hand.)  

 

PETER: Ja ja, ik ga me rap omkleden.  
 

HARRY: Denk er aan, we beginnen direct met dat liedje van "De Strangers" 

 

PETER: In kledij? ( Peter af naar kleedhok.) 

 

HARRY: Natuurlijk slimmeke! 

 

FLOR:  Harry, als ik van u was dan zou toch maar kalmer aan doen tegen 

Peter. Vandaag of morgen zegt die: saluut en de kost. En dan staat ge daar 

alleen te koekeloeren. 
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HARRY: Ja sorry, Tante Flor. Maar we hebben echt geen tijd te verliezen. 

Louis, spots aan, zoals in 't echt. ( Louis sloft naar een staande spot.) Wat is 't? 

Ge zijt precies de processie van Echternach. 
 

LOUIS: Och, zwijg jong. Slecht geslapen.  ( Harry af in kleedhok. Hij trekt het 

onderste gedeelte van de deur van het kleedhok achter zich dicht.) Ik heb gedroomd 

dat ik wakker was. Ik heb geen oog dicht gedaan. En mijn kop... ! ( Zet 

enkele spots aan en begint ze te richten.) 

 

PIERRE: Pardon, is dat hiernaast soms een café met selfservice, of komt er 

nog iemand tappen? 

 

FLOR:  Excuseer mijnheer. Ik kom u direct bedienen. 
 

LOUIS: Ze konden mij beter komen bedienen.   

 

FLOR:  ( Gaat richting deur café.) Sorry hoor. Ik moest efkens naar Pekel zijn 

voet kijken. Een klein accidentje gehad. 
 

PIERRE: Pekel? Van het duo "Pekel en Haring"? 

 

FLOR:  ( Gaat samen met Pierre af, naar café.) Juist. Hebt ge de affiche in 't café 

niet zien hangen. Ze zijn goed hoor, die twee. En deze avond gaan ze... 
 

HARRY: ( Roept van uit kleedhok.) LOUIS! Zijt ge klaar? 

 

LOUIS: Bijna. Ik ben bijna aan mijn piano. ( Sloft traag naar de piano en zet zich 

op de kruk.) 

 

( Het lied; "De broek van grootmoemoe" van de Strangers start. Bij de eerste noot komt 

Harry, met micro in de hand, playbackend op. Hij opent daarbij het onderste luik van de deur 

van het kleedhok en blijft achter dit luik staan. Op die manier onttrekt hij zijn onderlichaam 

aan het zicht van het publiek. Als na 24 seconden de muziek een tempoversnelling krijgt, stapt 

hij achter het onderluik vandaan en komt volledig in "beeld". Tegelijkertijd verschijnt ook 

Peter, met micro, op de scène. Beiden dragen een pracht van een grootmoeders onderbroek. 

Dan volgt een mooi gelijklopende choreografie. Een luchtig dansspel dat humoristisch 

opgebouwd is. Datgene wat ze zingen, beelden ze ook uit. Louis bespeelt de piano, 

ongemotiveerd en duidelijk met grote tegenzin. Zijn handbewegingen stemmen weliswaar 

overeen met de muziek. Op het moment dat Harry solo zingt, acteert Peter in 

overeenstemming met de gezongen tekst.  

Na 1 minuut 33 seconden stopt plotseling het lied en de muziek, omdat Yvonne en Germaine 

via de schuurdeur binnen komen gelopen en Germaine door haar tekst abrupt de repetitie 

onderbreekt. Yvonne, een stevige rondborstige dame, is de voorzitster van de plaatselijke 

vrouwengilde en haar houding doet dat ook duidelijk blijken. Germaine, niet al te snugger, 

heeft haar hart op haar tong. Ze is een doordraver.) 

 

GERMAINE: Fantastisch nieuws mensen!! FANTASTISCH NIEUWS!!! 
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HARRY: Hoe kunt ge hier nu repeteren! 

 

GERMAINE: We storen toch niet hé?  
 

HARRY: Wel,... 
 

GERMAINE: Dan is 't goed. Wilt ge nu is wat weten, Er is... 
 

YVONNE: Germaine!!! 

 

FLOR:  ( Op uit café.) Het brandt hier, zeker? 

 

PETER: Ik ga mijn broek terug aanschieten. ( Af naar kleedhok, samen met 

Harry.) 

 

GERMAINE: Hè? Ah ja, vertelt gij het maar. Het was uwe telefoon. ( Tot Tante 

Flor.) Nu moet ge luisteren. Gisteren gebeurd. Echt waar! Oh, ik ben 

content in jullie plaats. ( Ziet dan dat Yvonne haar indringend aankijkt.) Ik zeg 

het maar, hè! 

 

YVONNE: Ik kreeg gisterenavond telefoon... 
 

GERMAINE: ...Ja, zo rond een uur of zes en... ( Ziet dat Yvonne haar weer boos 

aankijkt. Tot Yvonne.) ... Of... of... was het later? 

 

YVONNE: Gisterenavond belde een persoon mij dus op. Hij vroeg of hij met 

de voorzitster van de vrouwengilde sprak. Ik antwoordde natuurlijk; ja. 
 

GERMAINE: Dat is zeker dat. Al bijkanst vijftien jaar. Hè Yvonne! 

 

YVONNE: Daarna vroeg hij of de variétéavond van het duo "Pekel en Haring" 

morgenavond in de Gildenzaal zou doorgaan. 
 

GERMAINE: Hij bedoelde dus deze avond. 
 

YVONNE: Ja jaa, maar hij zei: "morgenavond".  
 

GERMAINE: Maar, dat is zeker, dat. Omdat hij gisteren gebeld heeft. ( Yvonne 

kijkt Germaine boos aan.) Ah ja, want als hij vandaag had gebeld en 

"morgenavond" zou gezegd hebben, dan was hij een dag te laat gekomen, 

omdat de voorstelling dan gisteren zou geweest zijn, in ... in... in plaats 

van... vandaag. Ik zeg het maar, hè. ( Peter en Harry op uit kleedhok. Mogelijk 

hun broek nog dichtdoend.) 
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YVONNE: En nu komt het. Hij zei dat hij een zekere Pierre van Brussel was. 
 

GERMAINE: Nu mag ik, nu mag ik! Ja, nu komt het, hè! Toen Yvonne me dat 

deze morgen vertelde, toen begon er bij mij ineens een lichtje branden. Ik 

ben die naam overtijd nog tegen gekomen in de Story       ( Twijfelt even.) 

...of in den Dag Allemaal. Wacht, dat was dat boekske met Luc 

Appelmond van voor op 't eerste blad, ...of was dat nu Eddy Wally? 

 

HARRY: Madam, al was het de Play-Girl en stond onze pastoor op het eerste 

blad, wilt ge alstublieft eens wat affeceren! 

 

GERMAINE: Die Pierre hé, euh... Hugo Pierre, zo heet hij, ja Hugo Pierre. Awel, 

dat is de manager van een heel bekend artiestenbureau in Brussel. Als ik 

het goed gelezen heb heeft die zelfs Isabelle A ontdekt. En zat die in de 

jury voor “idioot 2004”.. ( Ze ziet dat iedereen haar ongeduldige staat aan te 

kijken en ze eindigt haar zin heel schuchter.) ...en zo. 
 

YVONNE: Ik vermoed dat hij interesse heeft voor het duo "Pekel en Haring" 

en dat hij daarom naar jullie optreden wil komen kijken. 
 

HARRY: HET IS NIET WAAR!  
 

GERMAINE: Jawel, 't is wel waar! 

 

HARRY: En juist deze avond! 

 

GERMAINE: Tof hé! Jullie gaan echte BV's worden. Oohh, ik heb echte BV's in 

mijn kennissenkring. En ik was de eerste die hen dat verteld... 
 

LOUIS: GERMAINE!!! 

 

GERMAINE: Ik zeg het maar, hè.  
 

HARRY: ( Kalm, met ingehouden spanning.) Mag ik iedereen vriendelijk vragen 

of we nu eindelijk... 
 

GERMAINE: Zeg, zoudt ge niet wat voort doen met repeteren? Straks komt ge 

nog niet op tijd klaar. ( Harry kijkt haar staalhard aan.) Ge gelooft me niet hè. 
 

PETER: Kom Harry, de sketch in die dierenwinkel, die zit er nog niet 

helemaal in bij mij. Willen we die nog eens doen? 

 

HARRY: Op hoop van zegen dan maar. 
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GERMAINE: ( Tegen Yvonne.) Ze gaan beginnen. Dat wil ik zien. ( Nestelt zich 

vliegensvlug op een stoel. Harry staat op ontploffen en draait zich traag richting 

Germaine.) 

 

FLOR:  Kom Germaine, we gaan in 't café een filterke drinken.  
 

GERMAINE: Jamaar... 
 

YVONNE: ( Kortaf.) GERMAINE! 

 

GERMAINE: Oei oei, madame de voorzitster wordt kwaad. ( Met tegenzin volgt 

Germaine Yvonne en Tante Flor richting café.) 

 

HARRY: ( Aapt op een overdreven manier Germaine achterna.) Ge gelooft me niet 

hè! Ge gelooft me niet hè. Allé Peter, gij staat buiten aan de winkel en gij 

komt zogezegd binnen. Hebt ge hem? 

 

PETER: Ja. Ik sta buiten aan de winkel en ik kom binnen. Ik heb hem.   ( Hij 

doet een denkbeeldige deur open en gaat naar buiten.)  

 

HARRY: Wat doet gij nu? 

 

PETER   Buiten gaan staan. ( Harry zucht gelaten. Peter doet de ingebeelde 

deur open en stapt binnen. Hij bootst de deurbel na, zoals ook verder tijdens de sketch 

gebeurt.) Tring-tring. Goeiendag. ( Sluit deur.) Tring-tring.  
 

HARRY: Dag mijnheer. Kan ik u helpen? 

 

PETER: Ik kom een kat kopen. 
 

HARRY: EEN HOND!!!! 

 

PETER: Watte? 

 

HARRY: EEN HOND!!! Gij komt een hond kopen! Waf waf waf waf, grrrr 

grrrr! (vervolgens hijgend, met tong uit de mond en opgehouden voorpootjes.) 

Verdorie toch, als ge het niet meer weet, pakt uw tekst dan vast hè! 

(Germaine komt in stilte op vanuit café. Met tas koffie in de hand.) 

 

PETER: Hela hela, ik mag toch komen kopen wat ik wil zeker. Trouwens, ik 

heb schrik van honden. 
 

HARRY: Allé, opnieuw. Ge komt dus binnen in een dierenwinkel. Ik ben de 

verkoper en ik ben bezig met... euh... 
 

PETER: ...met de goudvissen drinken te geven, hahaha. 



 

17 

 

 

HARRY: BUITEN!!! En terug binnen komen! 

 

PETER: Oké oké! ( Opent deur.) Tring-tring. (Sluit deur.) Tring-tring. (Hij gaat 

met de hand aan zijn ogen voor het etalageraam staan kijken. Het duurt even. 

Germaine zet zich ongemerkt aan een tafeltje.) 

 

HARRY: ( Wordt ongeduldig.) Ja, 't is al goed. Kom maar binnen. 
 

PETER: ( Opent deur.) Tring-tring. Wat zegt ge? Ik versta u daarbuiten niet 

zenne. (Sluit deur.) Tring-tring. 
 

HARRY: Dat ge rapper moet binnen komen. ( Germaine staat recht en gaat een 

spot-op-staander een ietsje anders richten.)Verdomme Germaine! 

 

PETER: Ik moet eerst toch kijken of dat dat hier een dierenwinkel is hé. Ge 

weet, ik moet me helemaal kunnen inleven in mijn tekst. Ge zijt zo, of ge 

zijt zo niet. ( Opent deur.) Tring-tring. 
 

HARRY: En stop maar met dat tring-tring. 
 

PETER: Aja. ( Gaat buiten, sluit de deur.) 

 

GERMAINE: Ding-dong! ( Slaat onmiddellijk haar hand voor haar mond.) 

 

PETER: ( Opent deur terug. Kijkt even omhoog.) Uw belleke is kapot. 
 

HARRY: Dag mijnheer. Kan ik U helpen? 

 

PETER: Euh nee, ik kijk maar eens wat rond. 
 

HARRY: PETER, NU HEB IK ER GENOEG VAN!!! Elke seconde is 

kostbaar en mijnheer gaat hier op zijn gemakske wat staan rondkijken. 
 

PETER: Sorry hé, maar zo'n beetje improvisatie dat fleurt de sketch op. 
 

HARRY: ( Met nadruk.) Dag mijnheer. Kan ik U helpen? 

 

PETER: Ik kom euh... een dinges kopen, euh... een hond. 
 

HARRY: Dan bent u aan het juiste adres, mijnheer. En wat voor hond mag 

dat zijn? 

 

PETER: Dat speelt geen rol, als... als hij maar... op een kat trekt. 
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HARRY: ( Met zijn handen voor zijn gezicht.) Kalm blijven Harry, kalm blijven 

jongen. Wel mijnheer, volgt u mij. Kijk eens wat ik hier allemaal heb. In 

dit hok zit een pracht van een bokser. 
 

PETER: Aan zijn snuit te zien, is die van de boerentoren gevallen.            
 

HARRY: Een echte rashond.  
 

GERMAINE: ( Begint onbedaarlijk te lachen. Dit lachen blijft minstens een halve minuut 

duren en moet aanstekelijk werken op het publiek. Tijdens de "lachmarathon" komt 

haar tekst in horten en stoten.) De boerentoren.... zijn snuit... zo plat als...  
(Harry, geïrriteerd, en Peter komen bij haar staan. Pas als ze beiden vlak bij haar 

opmerkt sterft haar lach beetje bij beetje uit. ) Ik zal stilletjes zijn. Is 't goed? 

 

HARRY: Dus, het is een echte rashond. Vijfhonderd Euro, MET papieren.  
 

PETER: Hmmm. Is hij ingeënt tegen de kattenziekte? ( Pierre komt op uit café, 

met glas bier in zijn handen. Wil naar herentoilet, maar ziet dan de sketch en blijft 

staan.) 

 

HARRY: Natuurlijk mijnheer! ( Wijst naar de grond.) Deze hond is ingeënt, 

ontwormd en getoutaëerd. Mike is zijn naam. ( Pierre komt met groeiende 

verbazing tot tussen Peter en Harry en staart met open mond naar de lege grond.) Het 

is toch zo'n lief beestje. ( Harry aait de ingebeelde hond. Pierre begrijpt het niet en 

gaat hoofdschuddend af naar herentoilet.) 

 

PETER: Ik had eerder gedacht aan iets goedkoper, iets kleiner. 't Is voor 

onder de kerstboom te leggen, ziet ge, en mijn inpakpapier is zo goed als 

op. Hebt ge geen stratierke met hier of daar een mankementje? ( Germaine 

begint luidruchtig met het lepeltje in de koffie te roeren.) 

 

HARRY: ( Begint luider te praten.) Wel ja, hier achteraan heb ik nog een puppy 

zitten. Helaas, het beestje is geboren zonder pootjes. 
 

PETER: Amaai hoe zielig. Dat zal wel geen naam gekregen hebben, zeker. 
 

HARRY: Toch wel. Ik heb het... 
 

PETER: Maar allé mijnheer, dat moogt ge geen naam geven! 

 

HARRY: En waarom niet? 

 

PETER: Als ge dat beestje roept, dan komt hij toch niet. 
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HARRY: Ach zo. Of had mijnheer graag een ruwharige teckel gewenst? Kijk 

daar eens, hoe lief, naast dat schipperke. Mathilde is haar naam. Begrijp 

je?  

 

GERMAINE: Schipper naast Mathilde, Haha haha. 
 

PETER: Awel, dat schipperke staat mij wel aan. Hoe heet het? 

 

GERMAINE: Dat zal Philipke wel zijn. (Ze wordt boos aangekeken door Harry.) Ik 

dacht het maar, hé. 
 

HARRY: Wist u mijnheer dat de hond veruit het trouwste... 
 

( Buurman komt via schuurdeurtje fluitend binnen met een oude wasmachine op een 

steekwagentje. Hij heeft steeds een glimlach om de mond en is overdreven vriendelijk, zeg 

maar arrogant. Buurman heeft bij het binnen komen nauwelijks aandacht voor de 

aanwezigen.) 

 

BUURMAN: Mag ik effen passeren?  Hartelijk dank. Nou mensen, d' er hangt 

sneeuw in de lucht vanochtend.( Vervolgt al fluitend zijn werkzaamheden. Haalt 

de wasmachine van het steekwagentje.) 

 

HARRY: Hela, hela! HELA!! Maar...? 

 

BUURMAN: ( Reageert niet.) So, dat is één. Maken jullie seffens dat hoekie daar 

voor me vrij. ( Gaat fluitend terug naar buiten.)  

 

HARRY: Is dat hier soms "verborgen camera"? Wie... wie was dat nu weer? 

 

PETER: Geen idee. 
 

GERMAINE: Ik heb hem ook nog nooit gezien. Misschien heeft Tante Flor een 

wasmachine gekocht. ( Gaat richting toegang café.) Tante Flor, TANTE FLO-

OR, uw wasmachine is gearriveerd! ( Af, naar café.) 

 

HARRY: Louis? LOUIS?? 

 

LOUIS: ( Was ingedommeld.) Hè? Wat is er? 

 

HARRY: Wie was die gast? 

 

LOUIS: Gast? Welke gast?  

 

PETER: Die met dat wasmachine van daarjuist. 
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LOUIS: Wasmachine? Welke wasmachine? Ik... ik was juist aan het 

nadenken. ( Staat moeizaam recht en slentert richting herentoilet.) Ooohh, ik zou 

eens moeten gaan... pissen ( Af.) 

 

HARRY: Kom, genoeg gezeverd. We hebben geen tijd te verprutsen. Waar 

waren we gebleven? 

 

PETER: Euh... ( Zet voor zichzelf de aanvang van de sketch nog eens op een rijtje.) 

Tring-tring,... tring-tring,... ding-dong,... belleke kapot... hond zonder 

naam... ( Weet het plots weer.) ... ha, schipper naast Mathilde. 
 

HARRY: Haja. Concentreren, concentreren, goed. Ach zo. Of had mijnheer 

graag een ruwharige teckel gewenst? Kijk daar eens, hoe lief... (Ziet dan 

Buurman, die terug opkomt met zijn steekwagentje, ander elektrisch toestel en 

gereedschap.) 

 

BUURMAN: Nou dankjewel hoor, voor de vriendelijke woorden.  
 

HARRY: Is dat nu niet om dood te vallen. Nu is die paljas daar weer!     (Pierre 

komt op vanuit herentoilet. Buurman wil tussen Peter en Harry door naar voor komen, 

als Pierre hem waarschuwt.) 

 

BUURMAN: (Begint het steekwagentje leeg te maken. ) Goh, mijn waterpomptang 

vergeten. Effen halen.     
 

PIERRE: ( Tegen Buurman.) HELABA, oppassen voor de hond hé. ( Wijst naar 

een lege plek op de grond voor Buurman’s voeten.) Straks trap je het beestje nog 

dood. ( Buurman begrijpt er niets van en wil verder gaan.)  Maar zie je dat dan 

niet. HIER, hier ligt hij sé, dierenbeul!!  
 

HARRY:  ( Zakt moedeloos op een stoel of zetel.) Ik zie het niet meer zitten.  
 

BUURMAN: ( Heft zijn been hoog op en stapt zo over de denkbeeldige hond.) Doei! 

(Hoofdschuddend, af via schuurdeur.) 

 

PIERRE: Doei! Een vriendelijke mens. Maar van honden moet hij blijkbaar 

niet veel hebben. ( We horen achter de stemmen van Tante Flor en Germaine.) 

 

FLOR:  Maar ik heb geen wasmachine gekocht. 
 

GERMAINE: Juist gebracht.  (Germaine op uit café, gevolgd door Tante Flor en Yvonne.) 

't Ziet er  anders maar een oud kramikel uit. ( Pierre, af naar café.) Daar staat 

ze sè. 
 

YVONNE: Daar hebt ge toch niet teveel voor betaald zeker? 
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FLOR:  Maar ik zeg dat ik geen wasmachine besteld heb. Of zou...? Nee, 

dat kan niet waar zijn. 
 

GERMAINE: Wat kan niet waar zijn? 

 

FLOR:  ( Met groeiende blijdschap.) Dat zou de eerste keer in twintig jaar zijn. 
 

GERMAINE: Wat bedoelt ge daar mee? 

 

FLOR:  Het is niet te geloven! Hij is het niet vergeten, mijne schat! Hij is 

het voor één keer niet vergeten!!  
 

GERMAINE: 't Is nu niet dat ik erg curieus ben, maar...nu ben ik toch wel erg 

curieus. 
 

FLOR:  Onze Louis, mijne shou, Hij weet nog dat ik morgen jarig ben. Hij 

heeft voor mij een wasmachine gekocht. 
 

HARRY: Moet er voor de dames soms geen kommeke koffie bij zijn? 

(Buurman, terug op via schuurdeur. Harry wenkt naar Buurman.) Garçon!! Drie 

kommekes koffie. 
 

FLOR:  ( Tegen Peter.) Wie heeft dat gebracht? 

 

PETER: Hij daar. 
 

FLOR:  Ah, Buurman! 

 

BUURMAN: Dag mevrouw Flora. 
 

FLOR:  Zeg maar Tante Flor. Dat doen ze hier allemaal. ( Tegen Yvonne.) Dat 

is nu onze nieuwe buurman. Sinds verleden week huurt hij en zijn vrouw 

het huis hiernaast. 
 

HARRY: Met een koekske, misschien? 

 

BUURMAN: Aangename kennismaking. Hoe is het met uw Louis? We hebben 

gisterenavond nog sakies gedaan, weet je wel. 
 

FLOR:  Ik dacht het al. Het is toch zo 'n schat van een vent. 
 

BUURMAN: Nou, ik heb anders flink moeten praten hoor, om het handeltje rond 

te krijgen. 
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FLOR:  Ja, ik ken hem, onze Louis. Die laat zich niet gemakkelijk in de zak 

zetten. 
 

HARRY: Of wat dacht ge van een spie biscuit met slagroom? 

 

GERMAINE: Zijt gij die Hollander, die voor en na die wasmachines en TV 's en 

zo repareert? 

 

BUURMAN: Tussendoor ook mevrouwtje. Tussendoor ook. ( Hij overhandigt haar 

een naamkaartje.) Buurman is de naam. Adrianus Buurman. Buurman 

herstelt alles. Of het nu uw microgolfoven is of uw vibrator. Het maakt 

niet uit.  
 

GERMAINE: Ja maar, ik heb thuis geen... geen microgolfoven. 
 

HARRY: Repeteren? Oohh, dat doen we tussendoor wel. 
 

GERMAINE: Zeg zagevent! 

 

YVONNE: ( Staat samen met tante Flor bij de wasmachine.) En hier doet ge dan het 

waspoeder in. En dan kiest ge een stand: 40 graden of 60 graden of zo. En 

met deze knop zet ge hem op. 
 

BUURMAN: Nou dames. Dat is best een aardig toestel hoor. Voor een prikie mag 

ie weg. 

 

HARRY: Grote wasjes, kleine wasjes. Doe maar in het wasmachien! 

 

FLOR:  Wat? Hoe? Heeft onze Louis dat dan niet gekocht? 

 

BUURMAN: Nee. Maar als je hem wil, moet je er wel snel bijwezen hoor. Die 

dingen vliegen bij mij de deur uit. 
 

HARRY: Nu heb ik er genoeg van. IK WIL REPETEREN!!! 

 

FLOR:  Maar..., heb ik u daarjuist niet horen zeggen dat ge zaken gedaan 

hebt met onze Louis?  

 

BUURMAN: Juist ja. Ik heb dit stalletje van hem gehuurd. ( Algemene stilte.) 

 

FLOR:  Gij... hebt... wat?  
 

HARRY: Gij... hebt... wat? 

 

BUURMAN: Dit stalletje. Daar heb ik een huurcontract voor afgesloten. 
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FLOR:  Gehuurd? Mijn schuurtje? ( Haar frank begint te vallen.) Gisterenavond 

toch niet?!? 

 

BUURMAN: Precies, ja. Als opslagruimte voor mijn tweedehandsspulletjes. Nou, 

hier kan ik flink wat in kwijt. 
 

FLOR:  Waar zit die halve trouwboek van mij? 

 

PETER en HARRY: ( Gelijktijdig.) Op 't WC.  
 

FLOR:  ( Stapt dreigend tot aan deur herentoilet.) LOUIS!! ( Blijft aan de deur met 

gekruiste armen de wacht houden.) 

 

BUURMAN: ( Tegen Yvonne.) Nou meid, ga eens effen aan de kant staan. 
 

PETER: Wat zei u daarnet? 

 

BUURMAN: Euh... nou meid, ga eens effen aan de kant staan. 
 

PETER: Over dat stalleke? 

 

BUURMAN: Oh dat! Nou daar heb ik gisterenavond een huurovereenkomst voor 

afgesloten. Met de eigenaar.  
 

HARRY: Met de Louis? 

 

BUURMAN: Effen kijken. ( Haalt papier tevoorschijn.) Eigenaar... Ludovicus 

Timmermans! 
 

PETER: Godver... ( Gaat bij Tante Flor de wacht houden, maar nog harder roepend.) 

LOUIS!!!! 

 

YVONNE: Gij vuile onderkruiper, dat ge daar staat! 

 

GERMAINE: Maar Yvonne!  Als mijnheer de Buurman eerlijk deze schuur 

gehuurd heeft, dan moet ge hem toch niet beginnen uit te schelden zeker. 

Wacht, mijnheer Buurman, dat ik u een handje help. (Ze helpt Buurman een 

droogkast te verplaatsen. Droogkast wordt door beiden opgetild.) 

 

YVONNE: ( Tegen Germaine.) Maar begrijpt gij dat dan niet? Hoe kunnen Peter 

en Harry hier nog rustig repeteren als hij daar om de twee voet binnen 

komt gelopen! 

 

GERMAINE: ( In volle krachtsinspanning.) Ja zeg, pech gehad hé. 
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YVONNE: En als ze hun tekst niet kennen, wordt er deze avond niet 

opgetreden. 
 

GERMAINE: ( Laat met een plof de droogkast uit haar handen vallen. Hierdoor komt het 

toestel op Buurman's tenen terecht, waardoor die het uitroept van de pijn.) GIJ ZE 

VUILE...VUILE... VUILE... ( Tegen Yvonne.) Hoe noemde gij hem 

daarjuist? 

 

YVONNE: Onderkruiper! 

 

GERMAINE: ONDERKRUIPER, DAT GE DAAR STAAT!!! RIOOLRAT... Dat 

is hier geen opvangcentrum zenne! 

 

FLOR:  LOUIS!! 

 

GERMAINE: MISLUKTE GOUDA!!!  
 

PETER: LOUIS!!!!! 

 

GERMAINE: OPGEBLAZEN KONIJNENFOKKER!! ( Gaat tot bij Tante Flor en 

Peter. Roept met rauwe stem.) LOUIS!! 

 

PIERRE: Ohooo, ik denk... dat ik mijn pint gaan leegdrinken. ( Af naar café.) 

 

LOUIS: ( Opent langzaam de deur van het herentoilet en steekt schuchter zijn hoofd 

naar binnen.) Hoi! Heeft er iemand geroepen? 

 

FLOR:  Wat hebt gij gisterenavond allemaal uitgestoken? 

 

LOUIS: Ikke? Euh... moppen getapt... gevogelpikt... over de voetbal 

gezeverd... gezongen... Nog iets? 

 

FLOR:  ONS schuurtje verhuurd! 

 

LOUIS: Watte? 

 

GERMAINE: ( Tegen Yvonne.) Die heeft spruiten gegeten zeker? ( Roept.)  ONS 

SCHUURTJE VERHUURD!!! 

 

LOUIS: Mens, doet dat toch niet! Ik? Het schuurtje verhuurd? 

 

HARRY: Dat is teveel voor ene mens.  Ik moet efkens... ik moet... ( Gaat af 

naar café, gevolgd door Peter.) 

 

LOUIS: Aan wie? 
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BUURMAN: Ah, mijn beste vriend Louis. (Haalt een papier boven.) Herken je dit? 

 

LOUIS: Euh, ja. Dat... dat is... mijn visvergunning van verleden jaar. 
 

BUURMAN: Nou, de andere zijde is belangrijker. 
 

LOUIS: ( Leest aanvankelijk binnensmonds.) Een huurcontract? Voor vijf jaar? 

 

BUURMAN: Ahahahaa.  
 

YVONNE: ( Neemt het contract over. Germaine leest over haar schouder mee.) ... De 

betaling wordt geregeld onder de vorm van: twee droogkasten, een 

platenspeler, drie kruimeldieven en een prachtig breedbeeld-

kleurentelevisie-ligstoel-afkuisdoekje... 
 

GERMAINE: ( Vervolgt.) ...Al deze spulletjes zijn gewaarborgd tweedehands en in 

prima staat. Batterijen niet inbegrepen. 
 

BUURMAN: EN!!! Ondertekend door beide partijen.  

 

LOUIS: Maar, ik... ik weet van niks. 
 

PIERRE: ( Op uit café. Met lege pint in de hand.) Ze is leeg. 
 

FLOR:  Momentje! Eerst één van de partijen dronken voeren, om hem dan 

een contract aan zijn been te lappen! Ha, ge hebt gene poot om op te staan 

Buurmanneke! ( Af naar café, gevolgd door Pierre.) 

 

BUURMAN: ( Roept haar achterna.) Volgens het Belgisch handelsrecht is hier geen 

speld tussen te krijgen, buurvrouwtje!  

 

GERMAINE: Maar daar gaat ge nog spijt van krijgen. Hela, ik heb het tegen u 

zulle, konijnenfokker!  

 

BUURMAN: Jullie willen het been stijf houden! Wel dan zullen we deze sakies 

effen voor de rechtbank beslechten. 
 

GERMAINE: Rechtbank! RECHTBANK!!! Niks te rechtbanken. Ik doe u een 

proces aan! Dat is wat anders hè! Nu gij weer! ( Louis houdt de handen tegen 

de oren.) 

 

BUURMAN:  Wegens? 

 

GERMAINE: Ge moet nu niet over iets anders beginnen manneke. 
 

LOUIS: ( Gaat richting café.) Ik weet van niks. ( Af.) 
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YVONNE: Schoon hè! Mensen die anderen eens een plezante avond willen 

geven, hun hobby afpakken. 
 

BUURMAN: Jullie zullen uiteindelijk toch aan het kortste eind trekken. ( Peter en 

Harry, op uit café.)  

 

GERMAINE: Germaine trekt nooit aan 't kortste eind. Vraagt dat maar eens aan 

diê van ons. 
 

PETER: Probeer nu eens een beetje menselijk te zijn en geef ons tenminste 

vandaag nog om te repeteren. 
 

BUURMAN: Nou jochie, je kent mijn motto misschien nog niet: sakies sijn 

sakies. 
 

GERMAINE: Gij hè manneke, ... 
 

BUURMAN: Ach, lazer op. 
 

GERMAINE: Zwijgen als ik aan 't klappen ben! U sleur ik met uw twee oren tot 

voor 't Hof van de Rechten van de Mens in Düsseldorf! 

 

PETER: ( Tegen Germaine.) Straatsburg! 

 

GERMAINE: Nee nee, Düsseldorf. Met zijn twee flaporen!!! 

 

PETER: Germaine, het Europees Hof voor de Rechten van de mens, dat is in 

Straatsburg. 
 

GERMAINE: Maar bijlange niet! Een aangetrouwde kozijn van een tante van één 

die bij ons in de vrouwengilde is, die werkt daar. Dus ik zal het toch wel 

weten zeker. ( In alle rust wandelt Buurman fluitend af, via schuurdeurtje.) 

 

PETER: En toch is het in Straatsburg. 
 

GERMAINE: Ah gatverdomme! Dat is nu toch wel straf hè! 

 

YVONNE: Germaine, Straatsburg en Düsseldorf, dat ligt maar een goede 

kilometer uiteen. 
 

GERMAINE: Ha zo! ( Tegen Peter.) Dan zou het toch wel kunnen zijn, dat gij heel 

dicht in de buurt zit. 
 

HARRY: ( Richt zijn ogen ten hemel.) Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze 

doen. 
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YVONNE: Ge gaat u toch niet laten doen zeker, door die ingeweken keeskop. 
 

PETER: Yvonne heeft gelijk Harry. We doen gewoon alsof die Hollander 

hier niet is. Komaan, kop op. 
 

GERMAINE: Dat is zeker dat! Zie dat ge er staat, deze avond op ons teerfeest. Ik 

heb nogal gestoefd over jullie twee, zenne. 
 

PETER: We moeten gewoon doorgaan met repeteren. Er zit niets anders op. 

(Roept richting café.) Louis!!! LOU-IIIIS!!! 
 

GERMAINE: Voilà, gewoon doorgaan! Tot we aan 't gaatje zijn. ( Ze ziet dat de 

anderen haar bedenkelijk aankijken.) Dat... dat zeggen ze zo, hè. 
 

HARRY: Ik... ik weet het niet. 
 

GERMAINE: Alleé jongen, en die manager gaat komen kijken, die Hugo Pierre. 

We zullen die straks eens met zijn mond vol tanden zetten. 
 

HARRY: Ook dat nog. ( Louis, op uit café.) 

 

PETER: Vooruit, we vliegen erin. Louis, we doen de Grote Prijs van 

Sterrebeek! 
 

LOUIS: Oohh nee, nu toch niet, zeker. Mijne kop! 

 

PETER: Harry? 

 

HARRY: De Grote Prijs? 

 

PETER: De Grote Prijs! ( Begint rijlaarzen aan te trekken.) 

 

HARRY: Vooruit dan maar. ( Trekt eveneens rijlaarzen aan.) 

 

PETER: En geen pottenkijkers, deze keer. We moeten ons volledig  

concentreren. 
 

YVONNE: Kom Germaine, we gaan een koffieke drinken. ( Beiden richting deur 

café.) 

 

GERMAINE: Ik denk dat het heel goed gaat worden, deze avond. Wat denkt gij? 

(Beiden af. Nog napratend.) Dat zijn nogal twee artiesten, de die hè. 
 

( Harry en Peter zetten een tok op en nemen elk een rijzweepje. Ze plaatsen twee houten 

kisten van een meter hoog - hun paarden- naast elkaar, centraal op het voorplan. Ondertussen 
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plaatst Louis een staande spot bij hen, schuin voor, en doet de spot aan. Peter neemt 

schrijlings plaats op één kist, front publiek. Hij doet of "zijn paard" steigert. Stapt af.) 

 

PETER: Verkeerd paard! 

 

( Beiden nemen plaats op de kisten en zetten zich geconcentreerd in starthouding. Louis schiet 

met een startpistool in de lucht, zet vliegensvlug een bandje op met juichende mensen, neemt 

een tamtam en begint het hoefgetrappel van de paarden na te bootsen. Peter en Harry maken 

er een erg beweeglijke dolle rit van. Een aantal keren laten ze hun paarden over iets heen 

springen, waarbij Louis even ophoudt met roffelen. Bij het neerkomen van de paarden zien 

we vervolgens dat of Peter, of Harry moeite heeft om niet voorover van hun paard te duikelen. 

Beiden sturen hun paarden de bocht in, waarbij ze vervaarlijk scheef op hun rijdier komen te 

hangen. Germaine komt even in stilte in de deuropening van het café het spektakel bekijken. 

Ze gaat vervolgens opgewekt terug af. Het is een nek aan nek race, vol beweging en actie. 

Buurman komt, luid zingend, via het schuurdeurtje op met een hoop gereedschap. Verbaasd 

stapt hij tot naast de rijders, die in hun spel blijven. Buurman gaat vervolgens pal voor Harry 

staan, met rug naar publiek.) 

 

HARRY: UIT MIJNE WEG!! UIT MIJNE WEG, ZEG IK U!!! OF IK RIJ U 

OVERHOOP!!! ( Buurman gaat tot vlak voor Peter staan. Harry, tegen Peter.) 

NIET OP LETTEN! GEWOON DOORRIJDEN!!! 

 

( Buurman gaat tot bij een werkbank aan de zijkant. Hij plaatst oorbeschermers op en 

vervolgens een veiligheidsbril. Hij neemt rolletje elektrische verlengsnoer en kijkt rond. Hij 

stapt op de staande spot af, trekt de stekker uit en voorziet het rolletje verlengsnoer van 

elektriciteit. ) 

 

PETER: ( Tegen Harry.) Niks van aantrekken! We zitten midden in de "Grote 

Prijs"! 
 

HARRY: De "Grote Prijs" ja! Yeaaa, yeeaaaa!! 

 

( Terug aan de zijkant neemt Buurman een slijpmolen en begint een op de grond liggend stuk 

ijzer door te slijpen. Een felle vonkenregen spuit in de richting van Peter en Harry. Beiden 

zijn nu wel verplicht te stoppen met hun act. Louis, dromerig, blijft evenwel nog even verder 

roffelen. Harry en Peter stappen op Buurman af. Pas na op zijn schouders getikt te zijn, houdt 

hij op met slijpen en draait zich naar Peter en Harry.) 

 

PETER en HARRY: ( Beiden geven ze Buurman flink op zijn donder, maar dan zonder 

geluid te produceren. We zien beiden druk praten en dreigend met hun armen 

zwaaien, doch uit hun mond komt geen geluid. Dan houdt Buurman even de twee 

oorpotten van zijn oren. Op dat moment horen we Peter en Harry wel luid roepen en 

schelden.) 

 

BUURMAN: Nou jochies, wat een herrie! ( Hij plaatst snel de oorpotten weer tegen zijn 

oren en gelijktijdig valt "het geluid" weer weg. Harry trekt de oorbeschermers van 

Buurman's hoofd, waardoor Harry en Peter weer geluid produceren. Harry legt de 

oorbeschermers neer.) 
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PETER en HARRY: ( Door elkaar pratend. Tijdens deze litanie neemt Louis de 

oorbeschermers en zet ze op.) Als gij denkt dat ge met ons voeten kunt komen 

spelen, dan zijt ge er flink naast. - Allé, op wat trekt dat nu? - Wij waren 

hier eerst en we zullen hier blijven! - Met nog geen honderd contracten 

krijgt ge ons hier buiten. -  enz.... 
 

BUURMAN: Nou mensen, wat een heisa! 

 

HARRY: Ik ga een pint pakken. D' er is toch geen zalf aan te smeren. (Af, naar 

café.) 

 

PETER: ( Tegen Louis.) Louis, en gij... ( Ziet dat Louis zit te suffen en niet reageert.) 

LOUIS!!! 
 

LOUIS: ( Neemt oorbeschermers af.) Waart ge tegen mij bezig? 

 

PETER: Nee, tegen die staande lamp daar. Ge kunt maar zien dat ge die 

flater van gisterenavond terug goed maakt. Ik reken op u. ( Af naar café.) 

 

LOUIS: ( Plaatst de oorbeschermers terug op.) Op mij rekenen? En ik ben maar 

een halve, met een hersenpan die te klein is volgens wat er in zit. ( Met 

dreigende vinger naar Buurman.) Nu moet ge eens goed naar me luisteren, hè 

kerel. Ik... ik ga vandaag geen lawaai maken, maar... 
 

BUURMAN: Ach mijn beste buurman toch. Jij bent een zacht gekookt eitje. 
 

LOUIS: ( Neemt oorbeschermers van zijn hoofd.) Wat zegt ge? 

 

BUURMAN: Ik vroeg of je al een beetje opgeknapt bent? Je was gisterenavond 

anders flink in de olie. 
 

LOUIS: Ge moet nu niet over iets anders beginnen. Hoe zit dat met dat 

contract? 

 

BUURMAN: Nou, we waren op een gegeven ogenblik hartstikke gesellig aan 't 

zingen van... ( Zingt ook luid.) ...Mien waar is mijn feestneus? Mien, waar is 

mijn neus? Waar is... 
 

LOUIS: ( Zet snel de oorbeschermers op.) Hou op! Hou op met dat gejank! 

 

BUURMAN: ( Trekt voorzichtig één van de beschermers van Louis' oor weg. Zegt kalm en 

bedaard in Louis' oor.) " Bij ons staat op de keukendeur" hebben we ook nog 

gezongen. Boven op het tafeltje. 
 

LOUIS: ( Laat de oorbeschermers rond zijn nek hangen.) Gij hebt me er in geluisd. 
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BUURMAN: Nou, kom kom. Zo mag je het niet bekijken. We hebben een eerlijk 

contractje opgesteld. 
 

LOUIS: Het gevolg is, dat ik nu wel met de gebakken peren zit. Ik heb het 

vandaag al moeten horen, zenne. 
 

BUURMAN: Weet je wat? Ik zal een geste doen. Die Pekel en Haring van jullie, 

die vind ik best wel komisch hoor. 
 

LOUIS: Ja hè! Dat zijn twee echte rasartiesten. 
 

BUURMAN: Wel, die mogen voor mijn part hier best wekelijks komen repeteren. 

En ik zal dan netjes weg blijven. 
 

LOUIS: Serieus?  
 

BUURMAN: Ja. Elke zondag voormiddag, tussen tien en twaalf. ( Haalt een blad 

papier en balpen boven en begint te schrijven.) 

 

LOUIS: Awel bedankt, Buurman. Maar gij gaat dan uwe kop niet laten zien. 

Beloofd? 

 

BUURMAN: Mijne beste Louis! Ik ben een man van mijn woord! Kijk, ik heb dit 

stalletje van jou gehuurd. Nou voor een prikie verhuur ik het elke zondag 

voormiddag verder aan Pekel en Haring. En zo is iedereen tevreden. 
 

LOUIS: Ja, dat... dat zal dan wel waar zijn zeker? 

 

BUURMAN: Natuurlijk man! Alleen... ik wil één kleine voorwaarde stellen. Ik 

sta erop dat er tussen Nieuwjaar en Kerstmis hier niet gerepeteerd wordt. 
 

LOUIS: Euh... ach, voor zo 'n korte periode. Dat zal zo erg wel niet zijn, 

zeker! 
 

BUURMAN: Zo, als bewijs dat ik te goeder trouw handel, heb ik deze belofte van 

mij netjes op papier gezet. Als jij hier nu nog eens je handtekening wil 

plaatsen, dan ben je zeker dat ik er niet meer onderuit kan. 
 

LOUIS: ( Handtekent snel.) Maar ik eis dan wel, dat ik deze geschreven belofte 

bij mij mag houden. 
 

BUURMAN: Nou..., wel vooruit dan maar. Omdat jij het bent. ( Gaat richting 

schuurdeurtje. Bemerkt de oorbeschermers, die rond Louis' nek hangen.) Toch nog 

een beetje hoofdpijn? 
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LOUIS: Een beetje wel, ja. 
 

BUURMAN: Op een moment als dit zijn zo'n oorbeschermers toch wel erg 

handig, vind je niet? 

 

LOUIS: Zaaalig! 

 

BUURMAN: Weet je wat! Ik vind jou best een aardige kerel. Je mag ze lenen 

voor vandaag. 
 

LOUIS: Nou, dat is erg fijn. Ik bedoel, dat ge een toffe gast zijt. 
 

BUURMAN: Ach, voor een briefje van tien Euro heb je de hele dag volledige 

stilte. 
 

LOUIS: Een briefke van...? 

 

BUURMAN: Je moet het maar zo bekijken: de gezondheid gaat voor alles. 

 

LOUIS: Awel... als ge het zo bekijkt. Hier. ( Geeft Buurman het geld.) 

 

BUURMAN: ( Neemt het geld aan en vertrekt onmiddellijk via schuurdeur.) Sakies sijn 

sakies.  
 

LOUIS: Voilà. Ik hoop dat hij het begrepen heeft. ( Plaatst de beschermers op 

zijn oren.) 

 

GERMAINE: ( Op uit café.) Wat hoor ik daarjuist in 't café? Is die mislukte 

halfautomaat hier nu weer?  

 

LOUIS: ( Heeft haar niet zien binnen komen. Heeft haar evenmin gehoord.) Mij 

klappen ze zomaar niet onder tafel. 
 

GERMAINE: Zeg Louis, ik heb het tegen u! ( Geen reactie van Louis. ) 

 

LOUIS: Daarvoor moet hij vroeger opstaan. ( Germaine houdt één oordop van 

zijn oor af en roept.) LOU-IIIIS wakker worden!!! 

 

LOUIS: Aaaahh!! ...Ooohh!! ...Oehhh, ...dat... dat... dat doet zeer.  
 

YVONNE: ( Nog af.) Ge gaat ons vanavond toch niet teleur stellen, hè jongens! 

(Peter en Harry, moedeloos op vanuit café. Gevolgd door Yvonne.) 

 

HARRY: Het is het allemaal niet waard. 
 

YVONNE: Peter, zegt gij dan toch ook eens iets. 
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PETER: Wat wilt ge dan dat ik doe. Als hij niet mee wil. Ziet ge Pekel daar 

al alleen staan vanavond. 
 

GERMAINE: Wablief!?! Ge gaat uw kat toch niet sturen, zeker! Ik heb voor 

honderd vijfenveertig man koffiekoeken besteld. ( Schiet in actie.) 

Vooruit!!! Peter welk stukske moet ge nog doen? ( Ze spoort hem door 

gebaren aan van Harry te motiveren. Tante Flor komt op uit café.) 

 

PETER: Euh... vader en zoon in de supermarkt. Zeg Harry, daar heb ik thuis 

nogal op geblokt. Ik denk dat het er helemaal in zit bij mij. 
 

GERMAINE: Nu hoor ik u klappen. Komaan Harry, hop met de geit! Vlieg er 

eens in.  
 

YVONNE: D' er is nog niks verloren, hè Peter! 

 

PETER: Nee, natuurlijk niet! 

 

HARRY: Misschien hebt ge wel gelijk. 
 

PETER: Tante Flor, is die kledij al gemaakt? 

 

FLOR:  Van gisteren al klaar.  
 

HARRY: Vooruit dan maar. 
 

FLOR:  ( Tegen Peter.) De kleren liggen nog aan het naaimachine op het 

kelderkamerke. Kom maar eens mee. ( Tante Flor, Peter en Harry af naar café.) 

Ge moet u zo niet laten gaan, jongen. 
 

LOUIS: Ooohhh!!! Ik... ik moet efkens op mijn bed gaan liggen. (Af naar 

café.) 

 

YVONNE: Wat krijgt die allemaal? 

 

GERMAINE: De mid-life crisis zeker? Vapeurkes hé! 

 

YVONNE: Ik ben er niet gerust in voor deze avond. Is er nu geen enkel manier 

om die Hollander hier op staande voet terug buiten te krijgen? 

 

GERMAINE: ( Denkt na.) Misschien wel. 
 

YVONNE: Hebt gij een idee? 

 

GERMAINE: DE PLANEET!!! 
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YVONNE: Welke planeet? 

 

GERMAINE: "De Planeet". Die megadancing in 't stad. Onze Paul, die broer van 

mij, die komt daar elk weekeind. Die kent daar één van de buitenwippers. 
 

YVONNE: Ik begrijp niet waar dat ge naar toe wilt. ( Pierre, op uit café. Hij blijft 

ter hoogte van de deur staan luisteren.) 

 

GERMAINE: De Stanislav, een Griek uit Griekenland. Jongens, als g' in diê zijn 

klauwen komt, dan... goh, dan zijt ge goulash. Wat zeg ik? Filet 

Americain... preparé! 

 

YVONNE: Ge bedoelt toch niet... 
 

GERMAINE: Maar, dat is zeker, dat!  Hohoo, die Hollander gaat nog op zijn 

moeder roepen. 
 

YVONNE: Maar allé, Germaine! Dat mag niet. Dat is wettelijk niet toegelaten 

volgens het gerecht! 

 

GERMAINE: Yvonneke, dat is maffia, hè meiske! Keiharde maffia! Het gerecht, 

ha! Die kennen alleen voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. De rest is 

"bullshit". 
 

YVONNE: Ik vind het toch maar gevaarlijk. 
 

GERMAINE: We moeten alleen maar oppassen dat we het niet aan de grote klok 

hangen. Daar houden ze niet van. Dan worden ze zo een beetje krikkel, 

daar bij de maffia. 
 

YVONNE: En zou die dat willen doen, die... die Griek? ( Pierre, drinkt zijn pint 

volledig leeg en gaat terug naar het café.) 

 

GERMAINE: ...Uit Griekenland! Die gast traint waarschijnlijk elke dag tegen zo 

een boksbal, die aan het plafond hangt. Als die eens efkens praktijk mag 

doen, dan gaat die dat zeker niet laten liggen. Ik zal seffens eens naar 

onze Paul bellen. (Stapt richting café.) Kip-kap maken ze ervan. Hà!!!  Kom, 

we gaan ons kommeke koffie opdrinken. 
 

YVONNE: ( Volgt haar.) Ik wist niet dat gij zo 'n soort volk kende. 
 

GERMAINE: Relaties, hé meiske! Relaties hé! ( Beiden af naar café.)  
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BUURMAN: ( Komt fluitend op via schuurdeur, met nog meer materiaal.) So, volgende 

lading. ( Bekijkt de schuurdeur.) Nou moet ik het so spelen, dat ik die Louis 

op zijn kosten dat poortje kan laat uitbreken en verbreden. Dan kan mijn 

aanhangwagen hier netjes binnen. Maar dan moet eerst al die troep van 

Bassie en Adriaan d' er uit. 
 

( We horen Treske, de moeder van Harry, opgewonden op Harry roepen. We zien ze vluchtig 

buiten voorbij het raam lopen en via de schuurdeur binnen komen.) 

 

TRESKE: ( Wenend.) Harry!! Harry!!! Ooohh een ramp! ( Tot Buurman.) Is onze 

Harry hier niet aan 't repeteren, mijnheer? 

 

BUURMAN: Nou meid, dat zijn mijn sakies niet. 
 

TRESKE: Hebt gij soms mijn Mirabelleke gezien? 

 

BUURMAN: Uw... wat? 

 

TRESKE: Mijn Mirabelleke. 
 

BUURMAN: Wat bedoel je nou? 

 

TRESKE: Awel, mijn Mirabelleke. 't Is toch zo 'n klein lief ding, met overal 

zacht krulhaar. 
 

BUURMAN: ( Begint sprakeloos naar de onderbuik van Treske te kijken.)  Nee, dat... 

dat... dat... heb ik nog niet gezien. 
 

TRESKE: 't Is weg! Gewoon, verdwenen! Dat is nog nooit gebeurd. Ik heb me 

al rot gezocht. Ik kan 't nergens vinden. Mijnheer, als ge eventjes tijd 

hebt, zoudt ge dan eens mee willen helpen zoeken? 

 

BUURMAN: Nou euh... Ik denk dat je voor zoiets beter een gynaecoloog kan 

raadplegen. 
 

TRESKE: ( Valt Buurman wenend om de hals. Buurman weet niet waar hij het heeft.)  

Het kan niet ver weg zijn, zulle.  
 

BUURMAN: Dat... dat wil ik best geloven. 
 

TRESKE: Ik zou er alles voor over hebben als ge mee ging helpen zoeken. 
 

BUURMAN: Mevrouwtje, ik... ( Tante Flor en Germaine, op uit café.) 

 

GERMAINE: Zie nu! Nu begint hij zelfs al oude vrouwtjes lastig te vallen. 
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TRESKE: Tante Flor, is onze Harry niet hier? 

 

FLOR:  Treske? Maar wat is er toch allemaal aan de hand? 

 

TRESKE: Mijn Mirabelleke is verdwenen. Ik hou het anders altijd zo goed 

binnen. Ik was eventjes naar 't WC en toen... ( Begint opnieuw feller te 

wenen.) en toen is 't er vanonder gemuisd. 

 

FLOR:  Kom, ga hier efkens zitten. 
 

BUURMAN: ( Maakt zich uit de voeten.) Dat er rare Belgen bestonden, dat wist ik. 

Maar zo krankjorum!! Nou Moe! ( Af via schuurdeur. Laat zijn steekwagentje 

achter.) 

 

TRESKE: Nu kwam ik maar eens horen. Misschien dat het onze Harry is 

achterna gelopen.  
 

FLOR:  Maar Treske toch. Hier is ie ook niet. Harry is hier zonder uw 

Mirabelleke aangekomen. 
 

TRESKE: Ik ben er nog niet goed van. 
 

GERMAINE: Moet ge een tas koffie hebben? 

 

TRESKE: Nee, ik moet verder gaan zoeken. Wilt gij onze Harry vertellen wat 

er gebeurd is? 

 

FLOR:  Ja ja Treske, we zullen het hem zeggen. 
 

TRESKE: Alleé, saluut hé. ( Af via schuurdeur. We horen haar buiten nog roepen.) 

Mirabelleke? Mirabèèèlleke? Kom, kom! Kom eens naar 't vrouwke. 

Mirabelleke? 

 

GERMAINE: Wat een poespas. En dat allemaal voor een hond. 
 

FLOR:  Ik durf het hem niet te zeggen. Na alles wat er vandaag al gebeurd 

is. 
 

GERMAINE: Dat arrangeren we wel. Oh, over arrangeren gesproken. Ik moet 

eerst nog een telefoontje gaan doen. Tot straks. ( Af via schuurdeur.) 

 

( Peter en Harry, op vanuit café. Beiden hebben duidelijk toneelkledij aan. Vooral Peter is 

gekleed als bengel van twaalf jaar. Korte broek met bretellen, slobberkousen, veel te grote 

schoenen, pet op het hoofd, geschaafde knieën...) 

 

HARRY: Dus: vader en zoon in de supermarkt. 
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FLOR:  Harry, luister eens even... 
 

HARRY: Momentje Tante Flor. We gaan dit scetchke repeteren. 
 

FLOR:  Ah ja... ( Af naar café.) 

 

PETER: ( Gebruikt beide handen als megafoon, een geluidsinstallatie nabootsend.) 

Plonnng plonnng. Droge voeding, kassa zes! Droge voeding… 

 

HARRY: Wat doet gij nu? 

 

PETER: Dat is om zo een beetje in de sfeer te komen... in de "mood". 
 

HARRY: Zie maar dat ge uw tekst kent. We komen van ginder op. Dit hier, 

dat zijn allemaal winkelschabben en daar is zogezegd de kassa. Zijt ge 

klaar? ( Nemen startplaats in. Peter aan de hand van Harry. Peter gebruikt een 

overdreven kinderlijke uitspraak. Beetje overakteren mag.) 

 

PETER: Papa, ik wil een autootje hebben! Ik wil een autootje hebben! Ik wil 

een autootje hebben! 

 

HARRY: Nee, nu niet Willieke. We zijn naar den bazaar gekomen voor een 

fles melk. We hebben nu geen tijd. 
 

PETER: En toch wil ik een autootje! 

 

HARRY: Nee heb ik gezegd! Hebt ge me goed verstaan! 

 

PETER: Dan vertel ik toch alles aan ons mama wat gij gisteren aan de 

telefoon tegen die madam zegde.  
 

HARRY: Hoe...? 

  

PETER: Lieveke en shoeke en zo van kussekussekus en... 
  

HARRY: Zijde gij niet verlegen? Snotneus! Wat kleur moet dat zijn? 

  

PETER: Dat speelt geen rol. Als het maar een hele grote is.  
 

HARRY: --Een beetje meer beweging. Ge moet u inleven in de wereld van zo 

ne kleine. Die hun handen zijn altijd in beweging. Ze friemelen altijd wel 

aan iets.-- 
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PETER: --Ha ja.-- Dat speelt geen rol. Als het maar een hele grote is. Die 

brandweerauto daar, met een heel lange ladder, die wil ik hebben. Met een 

heel lange ladder, ja. 
 

HARRY: Weet gij wat die wel niet kost? Pak dat klein groen autootje maar. 

Het geld groeit niet op mijn rug, zenne. 
 

PETER: En aan de telefoon zegde ge dat ge geld genoeg had om eens lekker 

te gaan eten met die madam. 
 

HARRY: Juffrouw, wilt ge die brandweerwagen daar eens inpakken! 

 

PETER: En dat ruimteschip van Lego ook, madam. Onze papa betaalt. 
 

HARRY: Hoe...??? 

 

PETER: Da's van Lego. En als onze papa dat voor mij ineengestoken heeft, 

dan gaan ik daar mee spelen. 't Kan ook zijn dat het dan op nen lampedeir 

trekt. Want ik ken onze papa, hé papa.  
 

HARRY: Zeg snotter, zal 't gaan ja? 

 

PETER: Papaaa, wie was die mijnheer gisteren bij ons thuis? 

 

HARRY: Welke mijnheer? 

 

PETER: Die aan de deur is gekomen met allemaal bloemen, toen als gij naar 

't fabriek waart. 
 

HARRY: Wat kwam die doen? 

 

PETER: Ons mama heeft gezegd dat ik nikske mocht zeggen. 
 

HARRY: Jawel jongen! Tegen uwe papa moogt gij alles zeggen. 
 

PETER: 'k Heb de liedjes van Samson en Gert thuis nog niet. 
 

HARRY: Wat wilt ge daar mee zeggen? ( Buurman op via schuurdeurtje. Hij wordt 

niet opgemerkt.) 

 

PETER: Ik krijg Samson en Gert... 
 

HARRY: --Spring eens wat rond, terwijl ge dat zegt.-- 
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PETER: ( Huppelt rond als bij een kinderspelletje. Ondertussen zangerig zijn tekst 

opzeggend. Buurman, schuin achter, springt eveneens op en neer.) Ik krijg Samson 

en Gert! Samson en Gert! Samson en Gert! Sam...  
 

HARRY: Houd er mee op! Hou op met dat rondspringen!! ( Buurman stopt met 

springen.) 

 

PETER: --Jamaar, wat is 't nu? Eerst wilt ge dat ik ga rondspringen en dan 

mag het weer niet.-- 
 

HARRY: --Als ik zeg: "Hou op met dat rondspringen.", dan ben ik met mijn 

tekst bezig.--  
 

PETER: --Ha ja.-- 
 

HARRY: --Snapt ge?-- 
 

PETER: --Nee.-- 
 

HARRY: --Alleé, doe maar gewoon voort met wat ge bezig waart.-- 
 

PETER: Ik krijg Samson en Gert. Samson en Gert. Samson en Gert. (Ook 

Buurman begint weer te springen.) 

 

HARRY: Houd er mee op! Hou op met dat rondspringen!! ( Peter stopt weer met 

rondspringen. Buurman ook.) --Komaan, blijven springen.-- ( Peter herbegint. 

Buurman ook.) Ik heb het al begrepen. 
 

BUURMAN: Nou mensen, wel vermoeiend, akteurtje spelen. Ik was zonet mijn 

steekwagentje vergeten. (Wil met steekwagentje terug buiten gaan. Aan de 

schuurdeur...) Ik wil nou niet moeilijk doen, maar kunnen jullie binnen een 

uurtje al je rotzooi uit mijn stalletje verwijderen. Het zal sowieso al snel te 

klein wezen. Komaan jongens, blijven springen! Haha! ( Doet het ook. 

Vervolgens, af via schuurdeur.) 

 

PETER: ( Roept hem achterna.) Onbeschofte beer! 

 

HARRY: We kunnen de boeken beter toe doen. 
 

PETER: En nu juist als deze avond die manager komt kijken. ( Pierre, op uit 

café. Gaat richting toilet heren, maar houdt daar even aan de deur halt en luistert mee.) 

 

HARRY: Als die Buurman hier nu maar eens een paar uur wou wegblijven. 

Meer hebben we niet nodig. Twee, drie uur en die scetches zitten er in. En 

alle problemen zijn opgelost. 
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PETER: Als we hem nu eens gewoon vroegen van ons een tijdje niet te 

komen storen. 
 

HARRY: Ha, gij gelooft ook nog in sprookjes zeker?! Nee nee, ik ken dat 

soort. Ikke en de rest kan stikken. Zo 'n gast moet ge het mes op de keel 

zetten. Als we hem nu maar eens met iets konden chanteren. 
 

PETER: Hoe bedoelt ge? 

 

HARRY: Wel, moesten we bijvoorbeeld weten dat hij vreemd gaat, met een 

ander vrouw, of zo... (Pierre, gaat toilet heren binnen.) 

 

PETER: Of met een andere vent! 

 

HARRY: Nu niet overdrijven, hè. En we hadden daar bewijzen van. Dan 

zouden we kunnen dreigen van zijn vrouw daarvan op de hoogte te 

brengen. 
 

PETER: Maar ja, we weten niet of hij vreemd gaat. We kunnen het 

misschien uitlokken. 
 

HARRY: Uitlokken? 

 

PETER: Awel, als we nu een sexy poppeke kenden en we konden die 

overhalen om hem zo een beetje op te vrijen. Ik wil maar zeggen: de kat 

bij 't spek zetten. ( Tante Flor, op uit café.) 

 

HARRY: En we zouden dat in 't geniep filmen. Dat zou de oplossing zijn.  
 

FLOR:  ( Op uit café.) Harry, jongen. Hoe is 't er mee? Gaat het een beetje? 

 

HARRY: Och,... het is een dag om in te kaderen. Ze moeten mij hebben 

vandaag, denk ik. 
 

FLOR:  Ik... ik zou mee u eens moeten praten. Het is het volgende. Alleé, ik 

wil zeggen, het zal waarschijnlijk allemaal wel terug in orde komen, maar 

daarstraks... 
 

HARRY: Tante Flor, kan dat niet wat wachten? Mijn kop staat er nu echt niet 

naar. 
 

FLOR:  Ja, het is maar dat... . Ach, ik zal het straks wel vertellen. ( Af naar 

café.) 
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HARRY: Zeg Peter, liggen die kleren van die sketch van "Fons en Francine" 

nog in het kleedhok? 

 

PETER: Ik denk het wel. Waarom? Ge zijt toch niet van plan om die sketch 

vanavond terug op te voeren, zeker? Dat is meer als vijf jaar geleden! 

 

HARRY: Nee maar, ik vond toen dat gij als "Francine" best mocht gezien 

worden. 
 

PETER: Ja, hahaa, waar is den tijd. Gij de "Fons" en ik "Francine". Jongens, 

toen hebben we ons rot geamuseerd. ( Ziet dan dat Harry hem onafgebroken 

blijft aankijken. Het begint hem beetje bij beetje te dagen.) Ooh nee, hè! 

OOOHHH NEE!!! Ik denk er nog niet aan! 

 

HARRY: En waarom niet? 

 

PETER: Ik? IKKE??? Moet ik weeral de kastanjes uit het vuur halen? 

 

HARRY: Wie komt hier elke keer te laat op de repetities? Als gij altijd op tijd 

waart geweest, dan hadden we nu niet achter gestaan met repeteren. 
 

PETER: Alleé Harry, dat meent ge niet. 
 

HARRY: Bekijk het alsof dat ge een stukske aan 't spelen zijt. Gij 

improviseert altijd zo graag. Awel, nu moogt ge eens improviseren. 
 

PETER: Jamaar zeg, er is een groot verschil tussen een sketchke spelen en 

een vent opvrijen in 't echt. 
 

HARRY: Komaan Peter, op een kwartiertje is 't geklonken. ( Louis, op uit café. 

Heeft nog steeds oorbeschermers op.) 

 

PETER: Stel je voor. Ik die Hollander opvrijen. Ik weet geeneens of ik nog 

in die kleren kan. 
 

HARRY: Het moet een beetje strak zitten, dat hebben die mannen graag. Ha, 

de Louis! U hebben we juist nodig. ( Louis begrijpt het niet.) DAT WE U 

JUIST NODIG HEBBEN!!! ( Louis doet oorbeschermers af.) 

 

LOUIS: Ja? 

 

HARRY: Gij hebt een filmcamera, is 't niet? 

 

LOUIS: Ja. 
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HARRY: En gij kunt daar zo'n beetje mee omgaan. 
 

LOUIS: Ja. 
 

HARRY: We hebben afgesproken dat Peter... 
 

PETER: Hola, gij hebt met uw eigen afgesproken! 

 

HARRY: Enfin, Peter gaat straks, als vrouw verkleed, die Buurman verleiden. 

En gij moet dat in 't geniep gaan filmen. 
 

LOUIS: Nee! 
 

HARRY: Hoe nee? 

 

LOUIS: Ik heb me al genoeg miserie aan mijn kop. Ik wil met heel dat 

zaakske niks te maken hebben. En daarbij: ik ben maar een halve. 
 

HARRY: Een halve kan zich beter verstoppen als een hele. Ge kunt maar zien 

dat ge seffens daar verscholen zit achter die bussels stro. 
 

LOUIS: Maar waarom moet ik dat nu weer doen? 

 

HARRY: Wie heeft er ons in de problemen gebracht door dit schuurtje te 

verhuren? 

 

LOUIS: Ik, naar 't schijnt. 
 

HARRY: Dus, wie gaat dat probleem mee helpen oplossen? 

 

LOUIS: Ik,...  naar 't schijnt. 
 

HARRY: Voilà, dat is dan weeral geregeld. 
 

LOUIS: Naar 't schijnt. 
 

FLOR:  ( Op uit café.) Louis, ga de klanten eens verder helpen. (Louis, af naar 

café.) Harry, ik zou u toch dringend iets moeten zeggen. 
 

HARRY: Ha ja? 

 

FLOR:  Wel, het is - denk ik - niks om u zorgen over te maken, maar... 
(Pierre, op uit toilet heren. Komt op het gesprek af.) 

 

HARRY: Zorgen, ha! Wie heeft er hier nu zorgen? 
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FLOR:  Wat ik eigenlijk zeggen wil... Uw moeder is daarstraks hier geweest 

en... ( Ziet Pierre.) Het café is wel langs daar. 
 

PIERRE: Ja maar, er gebeurt hier meer als aan de toog. ( Af naar café.) 

 

FLOR:  Wat ik zeggen wou... 
 

GERMAINE: ( Op via schuurdeur.) Ha, dag Harry. Hebt ge uw Mirabelleke al terug 

gevonden? 

 

HARRY: Hoe? Mirabelleke terug gevonden? 

 

GERMAINE: Wel ja, ze is deze morgen thuis gaan lopen.  ( Harry staart verdwaasd 

voor zich uit. Germaine tegen Tante Flor.) Hij pakt het precies nogal goed op. 
 

FLOR:  Germaine, ZWIJG!  

 

HARRY: Mirabelleke? Mirabelleke weg? ( Begint weer zenuwtics te krijgen.) 

 

FLOR:  Kom jongen, bekijk het positief. Misschien is ze al terug thuis. 
 

GERMAINE: Ik heb pertang in 't naar hier komen wel iets plat wit op de weg zien 

liggen. 
 

FLOR:  GERMAINE, Alstublieft he!!! 

 

GERMAINE: Ik zeg het maar, hè! 

 

HARRY: OOHH NEE!!! ( Heeft duidelijk zijn zenuwen niet meer onder controle.) 

 

 

 

DOEK. 
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TWEEDE BEDRIJF. 
 

( Zelfde decor. Enkele uren later.) 

 

FLOR:  ( Op uit café. Houdt een blonde pruik vast, die ze aan het uitkammen is.) 

Voilà. Dat trekt er al wat beter op. ( Stapt onmiddellijk verder naar deur 

kleedhok. Tegen Peter, die "af" is.) Wees er een beetje voorzichtig mee. Ze 

begint al wat te ruiven. ( Af in kleedhok.) 

 

( Harry verschijnt met fiets buiten aan het raam. Komt als een geslagen hond binnen via 

schuurdeur. Zet zich, gelaten.)  

 

FLOR:  ( Terug op uit kleedhok) En? 

 

HARRY: Ik heb heel de buurt afgezocht. Nergens te vinden. Verdomme hè. 
 

FLOR:  Kom kom, koppeke niet laten hangen, hè Harry. Dat beestje staat 

deze avond wel terug voor de deur. 
 

HARRY: Ons moeder gaat dat van zijn leven niet overleven. En ik ook niet. 
(Louis, op van café. Draagt een grote kartonnen doos, waarin hij aan het rommelen is.) 

 

FLOR:  Hebt ge al gegeten van de middag? 

 

HARRY: Nee, tante Flor. Ik krijg niets door mijn keel. 
 

FLOR:  Maar ge moet iets eten, jongen. Anders blijft ge deze avond niet op 

de been. Weet ge wat, ik zal een goei kom ajuinsoep gaan warm maken. 

Met een paar flinke sneeën bruin brood. Ge zult het kunnen gebruiken. ( 
Af naar café.) 

 

HARRY: Is Peter in de buurt? 

 

LOUIS: Die is zich aan 't omkleden in het kleedhok. 
 

HARRY: ( Roept richting kleedhok) Peter, hoe zit het? 

 

PETER: ( Steekt zijn hoofd op de scène, nog zonder pruik op.) Ik kan niet vliegen 

zenne. Weet gij wel hoe lang dat dat duurt eer dat zo 'n "95 C" opgevuld 

is? ( Hoofd terug af.) 

 

HARRY: ( Tegen Louis.) O.K., klaar voor de actie. Dus, ge weet wat dat ge 

moet doen. Houd u zo stil mogelijk en zie dat ge die Buurman zijn gezicht 

goed in beeld hebt. 
 

LOUIS: Harry, wat doet ge mij toch aan. 
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HARRY: Nu nog feller! Wie heeft zich gisterenavond in de zak laten zetten 

door Swiebertje? 

 

LOUIS: Jamaar, wilt ge nu eens wat weten? Ahaa, ik heb hem daarstraks 

terug liggen gehad. Ik heb hem een ander contract aan zijn broek 

gesmeerd. Eentje waarin staat dat Buurman jullie hier officieel laat 

repeteren, ZONDER u lastig te vallen! ( Harry neemt het papier over en leest. 

Zijn mond valt verder en verder open. Hij laat zich sprakeloos op een stoel vallen.) 

 

LOUIS:  Knap gedaan, hè! 

 

HARRY: Er mag niet gerepeteerd worden tussen... ( Harry begint weer tekenen 

van onevenwichtigheid te vertonen.) 

 

LOUIS: Ach, voor dat weekske. Daar gaat ge nu toch niet moeilijk over 

doen zeker. 
 

HARRY: ...tussen Nieuwjaar en Kerstmis. Kloon dat ge daar staat!!! Weet gij 

wel hoe lang dat dat is? 

 

LOUIS: Wel euh... dat is... 
 

HARRY: ELF MAANDEN EN DRIE WEKEN!!! 

 

LOUIS: Hoe...? ( Neemt papier over van Harry.) Wel gatverdimme!!! Die 

smerige Kees. Nu had ik verstaan... ( Bij Harry beginnen allerhande tics op te 

komen. Hij produceert ondefinieerbare geluiden.)  Harry? HARRY??? Ze kloon 

dat ik hier staan! Wat heb ik nu weer gedaan! ( Kijkt terug op papier en leest 

verder.) Per uur repetitie zal aan ondergetekende een huursom van vijftig 

Euro betaald worden. ( Harry krijgt een nieuwe aanval van verstandsverbijstering, 

heviger dan daarvoor.) Kust nu mijn... . Harry!?! Gaat het nog jongen? ( Harry 

begint traag, dreigend op Louis toe te stappen.) Weet ge wat, die huur zal ik wel 

betalen. Tenminste, als ons Flora d' er mee akkoord is. Allé, doet dat niet! 

Hebt dan toch compassie met een mens met koppijn! 

 

HARRY: ( Laat zich moedeloos ergens op neervallen.) Dat is krimi... krimin-abel 

fo..fo..fo..formideel.  
 

LOUIS: 't Is al goed. Ik zal me straks hier achter die stoel wegsteken. 
 

HARRY: Daar toch niet, zeker. Nee nee, gij kruipt ginder in de hoek, achter 

dat wasmachien. 
 

LOUIS: Maar allee, het speelt toch geen rol waar ik me verstop. 
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HARRY: Ginder in die hoek, zeg ik. Dat is de beste plaats. Begrepen!? 

 

LOUIS: Ginder in die hoek. Begrepen.  
 

HARRY: Peter!!! 
 

PETER: Jajaaa. ( Op uit kleedruimte. Zeer onelegant voortstappend wegens de 

schoenen met hakken. Hij heeft een panty vast. Verder is hij volledig als vrouw 

gekleed.) Amaai zeg, eer dat dat allemaal een beetje op zijn plek zit. ( Is zijn 

opgevulde B.H. alle richtingen uit aan 't duwen.) Ik vind het allemaal toch maar 

niks, al de kunstgrepen. 
 

HARRY: Hebt gij een beter idee? Trouwens, als ge op tijd op de repetities 

waart gekomen, dan hadden we die nieuwe scetches al lang onder de knie.  
 

FLOR:  ( Op uit café.) Zo... 
 

LOUIS: En ik vind het helemààl niks.  ( Harry begint weer te beven en te 

sidderen.) Maar ik zal wel filmen zenne. (Rommelt verder in zijn kartonnen 

doos.) Als ik mijn camera nu maar eens vond. 
 

HARRY: Het is niet waar, hè!!! 

 

FLOR:  Ligt die niet in 't kastje op de allée?  

 

LOUIS: Dat... zou goed kunnen. Als ik ons Flora niet had, hè. ( Af naar café.) 

 

FLOR:  Dan waart gij een dikke sukkelaar. 
 

HARRY: Ga met zo 'n mensen naar de oorlog!  
 

FLOR:  Harry, uw soep staat uitgeschonken. Laat ze nu niet koud worden. 
(Af naar café.) 

 

HARRY: ( Tegen Peter.) Ik ga seffens nog eens rap horen bij de Charel van 

Gust van Mie Kwebbel ( Hier kan de bijnaam van een plaatselijk bekend persoon 

gebruikt worden.), of die ons Mirabelleke soms niet gezien heeft. Doe het 

goed, hè! ( Af naar café.)  

 

PETER: ( Houdt de panty voor zich uit.) Mie Kwebbel, Mie Kwebbel! Allé, hoe 

trekt ge zoiets nu weer aan. Dit is de binnenkant. ...Of de buitenkant? De 

naad is hier averechts... dus dat kan de buitenkant niet zijn. Ze moesten 

daar in 't fabriek ergens een tekeningetje op zetten. Met mijn sokken van 

Pokemon heb ik nooit problemen. Foert... Dit pakken we als binnenkant. 
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En nu... de voorkant! Jongens, jongens, jongens... ben ik blij dat ik geen 

vrouw ben. In plaats van er achterzakken op te naaien. Dan was 't 

probleem zo opgelost.  Wacht, als dit de voorkant is... dan staan de voeten 

er averechts aan. (Accentueert met zijn hand aan de panty de ronde vorm van een 

achterwerk.) Hier staat precies een gat in. ( Ruikt er eens aan en trekt zijn neus 

op.) Dat is de achterkant! Allé, vooruit met de geit. ( Hij zet zich en wil de 

panty’s aantrekken zoals hij een gewone lange broek aantrekt.Hij kan er zijn benen 

slechts tot halverwege in krijgen en dan schuiven zijn voeten niet meer dieper. Hoe hij 

ook probeert, het lukt Peter niet de panty volledig aan te krijgen. Hij houdt op, neemt 

de bovenrand- die halverwege zijn bovenbenen zit – vast en zegt:) Hoe is dat nu 

mogelijk! Hier zijn ze te kort… (Neemt dan één van de aan zijn voeten los 

bengelende gedeeltes vast.) …en hier zijn ze te lang. (Gaat recht staan. Benen 

ietwat gespreid, waardoor de panty tussen zijn knieën aangespannen wordt in de 

breedte.) Als ik nu de zoom uit mijn rok haal, dan ziet ge er niks van. (Stapt 

even op en neer, op een vrouwelijke manier.) Nee, dat marcheert niet. Hoe heb 

ik dat de vorige keer ook weer gedaan? Haja, voetje voor voetje.( Begint 

dan de panty "been" per "been" omhoog te trekken.) Dat... is... met al dat haar, 

hè. (  Hij heft zijn rok omhoog en klemt hem vast onder zijn kin. Peter is zo goed als 

klaar met zijn panty, als achter hem Buurman via de schuurdeur binnenkomt.)  

 

BUURMAN: ( Komt verbaasd naderbij. Peter ziet hem niet.) Nou meid!! 

 

PETER: ( Schrikt en laat snel zijn rok zakken. Met mannenstem.) Aaaahhh!! 

(Vervolgens met vrouwenstem.) Aaaahhh!!! ( Trekt snel zijn schoenen aan.) Ben je 

er nu al? 

 

BUURMAN: Hoe bedoel je? 

 

PETER: Nee, niks. Laat maar zitten. 
 

BUURMAN: Wat was me dat daarnet een lekker kontje, zeg! Is jouw andere zijde 

ook zo prachtig? 

 

PETER: Mijn andere zijde!? Oh, daar... daar zoudt ge wel eens van kunnen 

verschieten.  
 

BUURMAN: Verschieten? 

 

PETER: Awel ja, verschieten. Euh... schrikken. BOE!!! Hahahaa.  
 

BUURMAN: Ahahaa, jij bent me d' er eentje. "Verschieten", nou dat moet ik 

onthouden. Ik heb jou hier nog nooit gezien. Hoe heet je eigenlijk?   
 

PETER: ( Verstrooid.) Peter, euh Pe.. Pe... Petronella! 
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BUURMAN: Peter? Petronella? 

 

PETER: Ja Peter, hahahaa dat... dat is mijn broer. Je kent hem misschien 

wel. Van het duo Pekel en Haring. Ik dacht juist aan hem. 
 

BUURMAN:  Petronella! Hmm, mooie naam voor een mooie poes. 

PETRONELLA!! Mag ik jou "Nelletje" noemen? 

 

PETER: ( Onwennig.) Haha, je... Je noemt maar op, man. 
 

BUURMAN: Buurman is de naam, mijn klein, klein lief Nelletje. Adrianus 

Buurman. Maar jij mag Ad tegen me zeggen hoor. ( Draait even zijn hoofd 

richting Louis, maar ziet hem niet.) 

 

PETER: Ad!?! ( Grijpt vliegensvlug Buurman bij de kin en draait zijn hoofd terug naar 

hem toe.) 

 

BUURMAN: Ja mijn schat. ( Knijpt Peter in het achterwerk.) 

 

PETER: ( Slaat verschrikt zijn bekken vooruit) Woeps !! 
 

BUURMAN: Weet je, als ik in de stemming ben, ga ik steeds spontaan rijmpjes 

maken. ( Louis met filmcamera, op uit café. Staat perplex als hij ziet dat Buurman 

reeds aanwezig is.) 

 

PETER: Ik toevallig ook. 
 

BUURMAN: Nelletje, mijn fricandelletje, met je zachte, zachte velletje. (Knijpt 

Peter nogmaals in het achterwerk.) 

 

PETER: ( Weer die bekkenbeweging.) Woeps !! Oh Ad!!! Blijf met je pikkels 

van mijn gat! Ik bedoel... ik hou ook van rijmen en dichten. (Bemerkt dan 

Louis. Peter gebaart dat hij moet beginnen filmen, maar Louis knikt nee en wijst naar 

zijn verplichte schuilplaats.) 

 

BUURMAN: Hartstikke leuk, zeg! Dan hebben wij beiden iets gemeen. 
 

PETER: ( Terzijde.) Meer dan ge denkt. 
 

BUURMAN: ( Peter herhaalt zijn gebaar om te filmen.) Weet je wat, we gaan er een 

spelletje van maken. ( Hij kijkt plots terug naar Peter, die in zijn gebaren 

onmiddellijk overgaat tot het gladstrijken van zijn pruik.) Jij maakt telkens een zin 

die rijmt op de mijne. Hmm ik geef je een zoentje op jou wang. (Buurman 

doet het ook. Als een pas beginnende paracommando begint Louis erg langzaam over 

de vloer te kruipen, richting schuilplaats.) 
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PETER: Filmen Louis, filmen! Dit duur te lang. 
 

BUURMAN: Mijn hart dat loopt over van de passie. (Louis krijgt, ter hoogte van het 

tafeltje, de kriebel in zijn neus een lijkt te moeten gaan niezen. Hij legt zijn camera 

neer en probeert het niezen te bedwingen. Buurman draait nogmaals zijn hoofd 

richting Louis, maar ...) 

 

PETER: ( ...in een snelle reactie wendt Peter Buurman's hoofd terug naar hem toe.) En 

uw ogen zijn een kruising tussen die van Flipper en van Lassie. (Hij zoent 

Buurman op de mond. Louis kan het niezen bedwingen.)  

 

BUURMAN: ( Helemaal van de kaart.) Nou... ik... wij... ( Slikt.) Hatchikkidee!!! (Louis 

zet zijn weg al kruipend verder. Hij vergeet weliswaar de camera.) 

 

PETER: Euh... toastjes met leverpatee! Haha. 
 

BUURMAN: (Slaat zijn armen om Peters' lenden.) Kom hier mijn Nelletje. Kom hier, 

dat ik je omarm. 
 

PETER: ( Wil zich los maken.) Rustig maar, Ad. Ik heb euh... ik ben pas 

geopereerd aan mijn blinde darm. ( Louis bereikt zijn schuilplaats en is blijkbaar 

opgelucht. Dan pas ziet hij dat hij zijn camera achtergelaten heeft.) 

 

BUURMAN: Oh sorry!! Maar nou maak je me toch wel heel erg benieuwd naar 

de plek waar ze je hebben gesneden. ( Louis kruipt weer terug richting camera.) 

 

PETER: Euh, dat was in de kliniek, op 't gelijkvloers,...'t is te zeggen 

beneden. 
 

BUURMAN: Nou ik bedoel maar, dat plekkie waar jouw tere huid werd 

geschonden. 
 

PETER: Euh, 't is maar een piepklein sneetje. Ik heb het zelf nog niet 

gevonden.  
 

BUURMAN: Nelletje, oh mijn Nelletje!! 

 

PETER: ( Vlucht weg. Louis kruipt snel onder het tafeltje. Peter komt dicht bij de 

camera, die nog op de grond voor het tafeltje ligt, te staan.) Komaan Louis. Ik heb 

genoeg van dit spelletje. 

 

BUURMAN: ( Komt bij Peter staan.) Geef me één nacht, alleen met jou. Dan mag je 

bij mij gratis een toestel kiezen. ( Louis tracht, tussen de voeten van Buurman, 

naar de camera te grijpen.) 
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PETER: Maar Adje toch. Denk je nu echt dat ik voor een frietketel... mijn 

maagdelijkheid ga verliezen? 

 

BUURMAN: ( Wordt stilaan handtastelijk. Grijpt Peter vast en roept in extase. Hij plaatst 

zijn voet op de reikende vingers van Louis.) NELLETJE, IK WIL JE!!! 

 

PETER: ( Luidkeels.) LOUIS, FILMEN!!! ( Louis trekt onvoorstelbare grimassen 

van de pijn, maar geeft geen kik.) 

 

BUURMAN: Begrijp het nou toch. Ik ben nu eenmaal een man. 

 
PETER: ( Wijkt, kruipt achterwaarts op stoel.. Buurman volgt, waardoor Louis' vinger 

terug vrijkomt. Hij verbijt zijn pijn. Louis neemt de filmcamera en kruipt snel terug 

naar zijn schuilplaats.) En ikke dan? EN IKKE DAN?? Luister Ad, ik... ik 

moet nog even naar het toilet. Neusje bijpoederen en zo. Je begrijpt dat 

wel hè. 
 

BUURMAN: Ach dat hoeft echt niet, hoor. Jij bent volmaakt zoals je bent. God, 

als jij nu naakt voor me zou staan, zou ik niet weten waar eerst naar 

kijken. ( Louis wil beginnen filmen.) 

 

PETER: Hihihi... Ik denk van wel. ( Haast zich richting toiletten.) Tot straks. 
(Peter gaat onbewust het herentoilet binnen. Buurman bemerkt dat niet.) 

 

BUURMAN: Nou Adje, dat is een lekker kippetje!  En voor een leuke meid neem 

ik steeds de tijd. 
 

( Pierre komt op vanuit het café. Hij heeft een halfvol bierglas vast. Hij is duidelijk dronken 

en waggelt tot aan de deur van het herentoilet. Met één hand tracht hij de deurklink te grijpen 

maar pakt er steeds naast.) 

 

BUURMAN: ( Aanschouwt glimlachend het gebeuren.) Je moet ze met twee handjes 

vatten, man. 
 

( Pierre draait zich naar Buurman, kijkt vervolgens naar het glas in zijn hand en neemt  het 

vlug met beide handen vast. Hij drukt de pint tegen zijn borst alsof hij zeggen wil: Afblijven, 

die is van mij.) 

 

BUURMAN: Nou neen, de hendel van de deur. Met beide handjes! Dan maak je 

meer kans dat je prijs hebt. 
 

( Pierre zet zijn pint neer en stapt naar de deur. Dan draait hij terug en neemt zijn pint weer 

vast, ondertussen een kwade blik werpend op Buurman. Pierre zet zijn glas veel dichter bij de 

deur terug neer, terwijl hij Buurman onafgebroken spiedend blijft aankijken. Hij grijpt met 

zijn ene hand de pols van zijn andere hand vast om zodoende die hand in bedwang te houden. 

Zo tracht hij de deurklink nogmaals te grijpen. Zonder resultaat.) 
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BUURMAN: Nou als jij daarbinnen seffens ook zo lang moet grijpen voor je hem 

beet hebt, dan wordt dat een leuke boel. 
  

PIERRE: Het .. lukt niet goed. 
 

BUURMAN: Nou man, met die deur wil ik je wel helpen. (Gaat de toiletdeur voor 

Pierre openen. Pierre wil binnen gaan, bedenkt zich, draait zich om en met een schuine 

blik op Buurman drinkt hij snel zijn pint leeg. Ondertussen heeft Buurman toevallig 

door de deur in de toiletruimte gekeken en ziet er Peter voor het urinoir staan. 

Buurman verstard volledig, met open mond en blik op oneindig.) 

 

PIERRE: ( In 't passeren.) Be... be... merci. (Gaat binnen en sluit de deur achter zich.) 

 

BUURMAN: Nou breekt mijn klomp. Petronella!? Die kleine snoezige Pe... maar 

wacht eens effen! Peter. Natuurlijk, Peter!! Ik word hier belazerd dat het 

niet mooi meer is. 
 

( Pierre komt met een verwonderd gezicht terug op uit herentoilet, sluit de deur en gaat 

aandachtig naar het "herenlogo" op de deur kijken. Opent vervolgens nogmaals de deur tot op 

een kier en kijkt naar binnen. Sluit weer de deur, neemt zijn lege pint vast en houdt ze tegen 

het licht. Pierre schudt eens met zijn hoofd. Al die tijd is Buurman voor zich uit blijven staren. 

Pierre wil terug naar het café gaan als Stanislav, de buitenwipper, via de schuurdeur opkomt. 

Hij smakt de deur hard dicht en aan zijn manier van doen is duidelijk te merken dat het 

menens wordt.) 

 

STANISLAV: BOERMAN!!! 

 

BUURMAN: Wat zeg je? 

 

STANISLAV:  ( Gaat tot vlak bij Buurman.) Jij Boerman? ( Grijpt Buurman bij zijn kraag.)  

 

BUURMAN: Ik? Nee hoor! Ik... ik... ik ben... Boerman helemaal niet. (Weet zich 

los te rukken.) 

 

STANISLAV: Ikke zoeken ambetante kesekop. Ikke even komen wassen dat 

schaapke. 
 

PIERRE: Varkentje! 

 

STANISLAV: ( Draait zich om naar Pierre.) Hè? 

 

PIERRE: Ikke even komen wassen dat varkentje! 

 

STANISLAV:  ( Woedend.) IKKE EERST! POTTEVERDOMME!!! ( Slaat met zijn 

vuist dwars door de bovenkant van een droogkast. Verpinkt niet eens en, vervaarlijk 

grommend, tilt hij met zijn onderarm de droogkast op.) Dat hier gebeuren met 

Boerman! (Hij laat de droogkast met een slag terug op de grond ploffen.) 
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( Louis schiet wakker en begint ongemerkt vanuit zijn schuilplaats het gebeuren te filmen.) 

 

BUURMAN: Dat.. dat.. dat kost je tien Euro man ( Stanislav stapt dreigend naar 

Buurman.) Voor jou a...a... achtenhalf . Ach, Bu... Buurman zal je 

bedoelen. 
 

STANISLAV: Ja Boerman. 
 

BUURMAN: Wel, ik... ik weet waar die is. Die, die... staat vlak achter je. ( Wijst 

Pierre aan.) 

 

STANISLAV: ( Draait zich om naar Pierre.) Dus jij Boerman! ( Pierre blijft ijzig kalm.)  

 

( Stanislav stevent in boksershouding op Pierre af. Hij haalt met zijn vuist uit naar het hoofd 

van Pierre, maar mist omdat Pierre op datzelfde ogenblik vanwege zijn dronkenschap naar 

links waggelt. Stanislav haalt nogmaals uit maar hetzelfde gebeurt omdat Pierre een stapje 

naar rechts wankelt. Dan zet Pierre zijn pint neer, stroopt zijn mouwen op en balt zijn vuisten 

op een eerder vrouwelijke manier. Hij ontwikkelt daarbij een lachwekkend voetenspel.) 
 

STANISLAV: ( Haalt een knipmes boven en stapt traag op Pierre af.) Boerman en ik, 

appelen schillen.  
 

PIERRE: (In komische boksershouding, wijkt.) Je vergist je, beste kerel. Ik ben 

Buurman helemaal niet.  
 

BUURMAN: (Loopt pal achter Stanislav's rug mee.) Jawel! Hij is het wel. Echt waar.  
 

PIERRE: Niet waar. Hij daar is de enige echte Buurman. ( Stanislav kijkt 

Buurman indringend aan.)    
 

BUURMAN: Neen, mijn naam is Haas. Ik weet nergens van.  

 

PIERRE: Kalm blijven, rustig, kalm blijven. Kijk, ik kan bewijzen dat hij 

Buurman is. 
 

STANISLAV: Gij vertellen. 
 

PIERRE: Vraag hem eens of hij "Schild en Vriend" wil zeggen. 
 

STANISLAV: Ikke niet begrijpen. 
 

PIERRE: Gewoon, "Schild en Vriend".  
 

STANISLAV: Scild en vriend? 
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PIERRE: Juist. En als hij met "Nou" begint, dan is 't bingo. ( Stanislav stapt op 

Buurman af.) 

 

BUURMAN: ( Voelt het warm worden onder zijn voeten. Tegen Stanislav.) Nou... nou... 

nou moet je es effen luisteren, jochie. 
 

PIERRE: Hahahaa, zie je wel! Zie je wel! Hij heeft het gezegd.  
 

STANISLAV: Dus toch Boerman jij! Jij hier komen vervelende ambetanterik 

uithangen, Hé! Hier in 't huisje van Peking en Harel!! 

 

BUURMAN: Nou, nou... 
 

( Louis, overmand door de slaap, zakt stilletjes weer naar dromenland af. ) 

 

PIERRE: ...or Never, haha! 
 

BUURMAN: Nou nee... euh. Dit dit... dit schuurtje heb ik eerlijk gehuurd, hoor. 

Ik ben sakenman moet je weten en... sakies sijn sakies, weet je wel. 
 

PIERRE: Ik ga er nog eentje... drinken. Weet je wel!! ( Af naar café.) 

 

STANISLAV: Jij hier hoepelen op, of  anders... ( Maakt snijbeweging met de duim ter 

hoogte van zijn keel.) 

 

BUURMAN: Moet je luisteren vriend... 
 

STANISLAV: SCILD of vriend!!! 

 

BUURMAN: Ja, dat ook ja. Wat, wat... dacht je van een TV? Een...een prachtige 

kleuren-tv, gratis voor niets! Kijk, deze hier. Zwart en wit zijn ook 

kleuren, weet je. 
 

STANISLAV: HOEPELEN, ZEG IKKE!! OP!!! 
 

BUURMAN: En en en... een strijkijzer. Zo goed als nieuw. (Toont hem een verroest 

strijkijzer, waarvan de draad  afgeknipt is.)  Verbruikt erg weinig stroom, hoor. 

Dat zie je aan de lengte van de draad. Des te korter de draad.. des te korter 

je bij het stopcontact moet staan strijken. Wat zou je vrouwtje blij zijn, als 

je daar mee thuis kwam. 
 

STANISLAV: Ikke geen vrouw willen thuis. Ikke veel vrouwen hebben, overal. 

Vrouwen verliefd op mijn body, overal. Altijd. Ikke krijgen elke vrouw 

ikke wil. Hmm, blonde vrouwen met stevige pak, ikke graag zien. En jij 

nu smeren hem, of ikke knijpen stroot beetje platter!!! 
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BUURMAN: (Tot zichzelf. Zoekt zich een uitweg.) God, hoe kom ik van die gorilla 

af? Maar natuurlijk!! Euh... hoe is je naam ook weer? 

 

STANISLAV: Ikke Stanislav Dopoulopoulos! 

 

BUURMAN: Nou euh Dopolo... Dopolopolo..., Stan zal ik maar zeggen. Stan 

jongen, ik zou het heerlijk vinden als ik jou kennis zou mogen laten 

maken met een leuke vriendin van mij. Nelletje, heet ze. Nelletje, een 

prachtige blonde met... een stevige pak. En heet, oehhh man, brrrr. Je 

houdt het niet voor mogelijk!!!  
 

STANISLAV: Hoe jij dat zeggen? Oehhh man, brrrr? Waar zijn die? Waar zijn 

blonde Nelletje? 

 

BUURMAN: Nou euh... ze komt er zo aan hoor. Hey, en je hoeft maar met je 

vingers te knippen ( Hij doet het.) en ze gaat op haar rug liggen. Een echte 

nymfomane is het. 
 

STANISLAV: Een watte? 

 

BUURMAN: Nou Stannetje, laat maar zitten. Je zult het wel merken: alles erop 

en eraan.  
 

STANISLAV: Oehhhh man, brrrr! 

 

BUURMAN: De klanten van 't café noemen haar zelfs "de verboden vrucht". 

Weet je wat Stan, jij lijkt mij een leuke goser. Ik heb een prachtvoorstel. 

Voor vijfentwintig Euro kan je met haar kennis maken. 
 

( Stanislav haalt snel enkele briefjes tevoorschijn en geeft het aan Buurman. Peter komt op uit 

herentoilet, erg schuchter, rondkijkend.) 
 

BUURMAN: Kijk, hier is ze net. Nelletje, mijn kind, mag ik je voorstellen aan 

een... een buitenlandse handelspartner van mij: Stan Aan-den-dop-is't-

hopeloos, of zoiets. Stan, dit is nou Nelletje. ( Buurman maakt dat hij weg 

komt en snelt naar de schuurdeur.) Sakies sijn... ( Mogelijk reactie uit het publiek.) 

juist ja. hahaha. ( Buurman af. Nelletje en Stanislav kijken elkaar een paar tellen in 

stilte aan.) 

 

STANISLAV: Oehhh man, brrrr!!! ( Wil haar vastgrijpen.) 

 

PETER: ( Wijkt.) Houdt dat nu nooit op, met die smerige venten?  (Stanislav 

begint  met zijn vingers te knippen.) Louis!! LOUIS!!! Komaan jongen! Schiet 

eens in actie! LOUIS!!! 
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LOUIS: ( Ontwaakt, nog verdwaasd.)  Hé? Met... met welke sketch zijn we 

bezig? ( Peter vlucht het herentoilet binnen, gevolgd door Stanislav.) Oh ja, 

Brahms, zeker! De klassieke scène. 
 

( Louis zet een plaatje op en we horen de eerste 60 seconden van "Hungarian Dance N° 5 " 

van Brahms. Peter komt weer op uit herentoilet, even later gevolgd door Stanislav. Tijdens de 

muziek ontstaat er een "kat-en-muis" spel tussen Peter en Stanislav. De choreografie van 

beiden is exact in overeenstemming met ritme en snelheid van de muziek. Geheel het 

speelvlak en alle mogelijke objecten worden aangewend in deze achtervolgingsscène. Louis 

zit te suffen en schrikt af en toe even op als de muziek plots hevig wordt, maar het gebeuren 

ontgaat hem volledig. De achtervolging eindigt op het moment dat Peter een pedaalemmer 

passeert. Stanislav probeert wijdbeens over de emmer te stappen, als Peter zich snel omdraait 

en met de voet het pedaal indrukt. Hierdoor klapt het deksel open en slaat het tegen de 

onderbuik van Stanislav, die in elkaar duikt van de pijn. Hier eindigt de muziek (1 minuut). 

Voorover gebogen en met snelle pasjes verdwijnt Stanislav door de schuurdeur naar buiten. 

Louis is er terug met zijn hoofd bij. Peter ploft vermoeid in een zetel.)  

 

LOUIS: Was 't goed zo? Of doen we het nog een keer? 

 

PETER: ( Uithijgend. Nog steeds met vrouwenstem.) 't Was perfect. 
 

HARRY: ( Op vanuit café. Tot bij Peter.) En? Is 't gelukt?  
 

PETER: ( Begint plots als een furie onophoudelijk met zijn damestas op het hoofd van 

Harry te slaan. Hij praat terug met een zware mannenstem.) GELUKT! 

GELUKT!!! TWEE KEER VERKRACHT BIJNA!!!  

 

HARRY: PETER, HOU OP!! HOU OP!!! AAAHHH!!! ( Hij wijkt, maar Peter 

weet niet van ophouden. Heel onelegant voortstappend, met omhoog getrokken rok, 

blijft hij het hoofd van Harry bestoken met de damestas.) 

 

LOUIS: Die sketch ken ik nog niet. Oohh, mijne kop doet zeer. ( Gaat af naar 

toilet heren.) 

 

HARRY: AAAHHH, DE MIJNE OOK. PETER, ALSTUBLIEFT!!! 

 

FLOR:  ( Op uit café.) Hela, hela jongens! Wat gebeurt er hier allemaal. (Ze 

komt tussenbeide.) Peter! PETER!!! STOP DAAR MEE!!! ( Peter verwijdert 

zich van Harry. Van op een afstand draait hij zich plots om naar Harry en met een 

oerkreet slingert hij de damestas naar Harry's hoofd.) 

 

PETER: Met de complimenten van Nelleke! 

 

HARRY: Aaahh. Verdomme, mijn kop bloedt. 
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FLOR:  Laat eens zien. Maar jongen toch. ( Tegen Peter.) Ge zoudt verlegen 

moeten zijn. Het valt precies nogal mee. Kom, ik zal het wat ontsmetten 

en er een plakker op doen. (Beiden af richting café.) 

 

PETER: ( Ligt uitgeteld in de zetel.) En dat allemaal om eens even op 't toneel  

te mogen staan. De mensen in de zaal moesten het eens weten. 
 

( In stilte komt Stanislav terug op via schuurdeur. Hij ziet Peter en gaat tot achter hem. Daar 

begint Stanislav weer met zijn vingers te knippen. Peter draait traag zijn hoofd om.) 

 

STANISLAV: Oehhh man, brrrr!!!  

 

PETER: Oh nee, niet opnieuw. Hoi! (Hij probeert zich traag van Stanislav te 

verwijderen, maar deze volgt.) 

 

STANISLAV: (Poeslief.) Ikke booitenwieper. 
 

PETER: Was… was sagen sie? 

 

STANISLAV: Ikke booiten wiepen. 
 

PETER: Ik euh... ik heb helemaal geen goesting om met u buiten te gaan 

liggen wippen. ’t Vriest dat het kraakt. 
 

STANISLAV: “WAT” gij daar hebben achter die bloesje?  

 

PETER: WAT!?! (Duwt met de hand het opvulsel in zijn BH terug goed. Terzijde.) 

Valt dat dan zo hard op? 

 

STANISLAV: Ik graag willen blonde Nelleke in mijn sterke, sterke armen. 
 

PETER: Maar blonde Nelleke dat niet graag willen. Ga maar een 

betonmolen vasthouden. Saluut. ( Peter weet via de schuurdeur te ontsnappen. 

Stanislav gaat hem achterna en blijft in de deuropening staan, rondkijkend naar buiten. 

Hij denkt dat Peter er een spelletje van maakt.) 

 

STANISLAV: Koekekoek!... Waar zijne gij?... Blonde Nelleke?... Gij verstoppen 

hé, lekkere brokske!... Gij willen een spelletje maken!... Stanislav graag 

spelletjes spelen! Ikke komen vinden u toch! ( Hij gaat, als bij het 

kinderspelletje "verstoppertje", met zijn hoofd op één arm tegen de deurstijl staan en 

begint te tellen.) Un.. Di.. Ter.. Tetra.. Penta.. Hexa.. Hepta.. Octa.. Nona.. 

Deca!! Wie niet weggene is, isse geziene! Ikke komen!!! ( Via schuurdeur 

af. Deur blijft open.) Ikke zien ietske ruisen, daar in het struikgewas! Watte 

zijn dat? Welk daar ruisen door het struikgewas? Ikke dichtbij zijn! Ahaa, 

ikke u vast hebben, lekker malse brokske vlees. ( We horen een koe loeien.) 

Aaaahhh!!! ( Verschijnt met een verbeten gezicht en met zijn handen aan zijn 
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onderbuik terug in de deuropening.) Oehhh man, brrrr!!! Blonde Nelleke!!! 

Blo-oonde Ne-elleke!!! Hier ikke komen weer!! (Af langs schuurdeur. Sluit 

deur.) 

 

FLOR:  ( Tezamen met Harry, op uit café.) Zoudt ge uw verontschuldigingen 

niet aanbieden? Peter? Alleé, waar zit die nu? 

 

HARRY: Och Tante Flor, laat hem maar doen. Ik moet even alleen zijn. Even 

rustig kunnen nadenken. ( Louis, op uit toilet heren.)  

 

FLOR:  ( Tegen Louis.) Hoe is 't jongen? 

 

LOUIS: d' Er blijft niks in. 
 

GERMAINE: ( Tezamen met Yvonne op via schuurdeur. We horen Germaine buiten al 

praten.) Schoon hè, die witte tafellakens en dan daar overal een vaaske met 

plastieken rozekes op.  
 

YVONNE: Zes stoelen per tafel, is dat niet wat veel? 

 

GERMAINE: Bijlange niet. Dicht bijeen, is lekker warm. En dan moeten we de 

verwarming niet zo hoog zetten. En hoe is het hier gesteld? Iedereen in 

form voor deze avond? ( Geen reactie.) 

 

YVONNE: Oei oei, d' er hangt hier precies een zwaar depressie in de lucht.
   

 

(Plots horen we een gekraak. Iedereen in het schuurtje schrikt op. In de schuine dakkant 

ontstaat een kleine opening, waardoor een been naar beneden komt bengelen. Stof en 

brokstukken vallen naar beneden. We horen Peter gillen en roepen, terwijl hij met zijn been 

door de opening spartelt.) 

 

PETER: AAAHHH!!! AAAAHH!!!  
 

YVONNE: Ooohh!!! Daarboven! d' Er zakt een vrouw door 't dak!! 

 

HARRY: Godverdomme, 't is niet waar hè! PETER, KOM VAN DAT DAK 

AF!!!  
 

FLOR:  Peter? PETER??!?  

 

PETER: AAAAHHH!! 

 

HARRY: Alleé!! Ik waarschuw u niet meer, hè. 
 

GERMAINE: Sinds wanneer draagt die panty's? 
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PETER: AAAHH!! IK... IK ZIT VAST!!! 

 

FLOR:  Wat is die daarboven toch van plan? Zie dat ge er niet doorzakt, hè 

jongen! 
 

HARRY: ( Haalt een ladder van de muurhaken.)  Is dat nu een moment om zwarte 

piet te spelen. (Met ladder af via schuurdeur.) 

 

YVONNE: Dat dak gaat dat nooit niet kunnen houden. 
 

GERMAINE: Denkt gij dat? ( Ze kruipt op de houten ladder, die tegen het kleedhok staat.) 

Vooruit Louis, kom hier eens staan. (Louis doet het met tegenzin. Germaine 

kruipt bij Louis in zijn nek.)  

 

LOUIS: Wat... wat gaat gij doen? 

 

GERMAINE: Koffie zetten. Maar blijft nu eens stil staan. 
 

LOUIS: Germaine, dat is niet zo 'n goed idee. 
 

GERMAINE: Of hebt ge liever dat Yvonne in uw nek komt zitten? 

 

LOUIS: ( Bekijkt even de volslanke Yvonne.) Oh nee! 
 

FLOR:  Maar mensen, wat bezielt hem toch? Met zo'n vriesweer op het dak 

liggen kruipen. (Eveneens af via schuurdeurtje. Deur blijft geopend.) 

 

GERMAINE: Allee vooruit! Dat we hem tegenhouden. Naar links! Rechts, rechts, 

rechts... links, vooruit, nu een beetje achteruit. (Louis sukkelt met Germaine in 

zijn nek tot onder Peter's been. Zij kan juist aan Peter's voet en begint die met één 

hand naar boven te duwen. Met haar tweede hand drukt ze met kracht neerwaarts op 

het aangezicht van Louis.) Duwen Louis!!! DUWEN!!! 

 

LOUIS: Aaahh!! Hoe kan ik nu duwen. Germaine, haal verdorie die... 

die...die vingers uit mijn neus!!! 

 

HARRY: ( Is af.) PETER, PROBEER MIJN HAND TE PAKKEN!! 
 

PETER: NIET AAN MIJN VINGERS TREKKEN!!! DIE ZIJN 

BEVROZEN!! AAAAHH!!! 
 

LOUIS: Ooohhh, mijne kop! 

 

GERMAINE: 'd Er komt beweging in. 
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LOUIS: Ik... ik kan het niet meer houden! 

 

GERMAINE: Nog efkens!! Op uw tanden bijten, kerel! Komaan, op.. uw.. 

tanden.. bijten!!! 

 

LOUIS: Dat zal niet gaan. Die liggen nog in een glas water, naast mijn bed. 
 

FLOR:  ( Is af.) HARRY, ZIET DAT GE ER ZELF NIET DOORZAKT! 

 

HARRY: HOUDT GIJ DIE LADDER BENEDEN MAAR VAST! 

 

YVONNE: Kom hier, dat ik meehelp! ( Ze spoedt zich naar Louis, gaat achter en pal 

tegen hem staan en omklemt met haar armen Louis' buik. Ze buigt door haar benen in 

een poging Louis' lichaam omhoog te duwen.) 

 

BUURMAN: ( Komt op via openstaande schuurdeur, met geladen steekwagentje. Met 

verbazing draait hij rond Louis.) Nou, mag ik meespelen! 

 

(Door Buurman's repliek schrikken zowel Yvonne als Louis. Yvonne laat Louis los en Louis 

duikt onder Germaine weg. Hierdoor komt Germaine, die met beide handen Peter's voet / 

been vast heeft, aan het been van Peter te bengelen. " Noot van de auteur hierover, achteraan 

het tekstboek." Dit brengt natuurlijk een heftige verbale reactie teweeg bij zowel Germaine als 

bij Peter op het dak.) 

 

PIERRE: ( Op uit café.) Wat dat ik wilde vragen... . ( Ziet dan met verbazing de 

spartelende Germaine.) 

 

GERMAINE: LOUIS!!! NONDEDJUU!! WAAR ZIT GIJ? 

 

LOUIS: Hier, in de zetel. Met schele koppijn. 
 

PETER: AAAHHH!!! LAAT MIJN BEEN LOS, AAAHH!!! 

 

BUURMAN: Mooi uitzicht, hè! 

 

PIERRE: En zeker van hieronder. Precies het "Ballet van Vlaanderen".  
 

GERMAINE: Maak dat ge hier zijt! Ik kan het niet meer houden! 

 

LOUIS: Ik ook niet. 
 

BUURMAN: Nou, mij lijkt het meer op de hangende tuinen van Babylon. 
 

FLOR:  ( Op via schuurdeur, panikerend.) Zeg, wat zijn jullie hier binnen 

allemaal aan het... ( Ziet Germaine hangen.) GERMAINE!!! LAAT LOS!  
 

GERMAINE: Ik denk er nog niet aan!! 
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FLOR:  Alstublieft Germaine, zijt gij zot geworden! Seffens komt alles naar 

beneden!!! ( Flor grijpt Germaine stevig bij de heupen en tilt haar een beetje op.) 

Ooohh, het is niet waar, hè!!! TREKKEN HARRY! TREKKEN, ZO 

HARD ALS GE KUNT!! 

 

HARRY: IK HEB...NOG - NOOIT - VAN – MIJN-  LEVEN... ZO - HARD - 

GETROKKEN!!! 

 

GERMAINE: LOOOUUUU-IIIIIIS!!!! 
 

PETER: AAAHH, MIJN ARM!! HARRY, NIET DOEN!! 

 

LOUIS: Ja ik kom, maar dan moogt ge niet meer roepen. Is 't goed? (Louis 

neemt zijn plaats onder Germaine weer in.)   

 

GERMAINE: Vooruit. En nu omhoog met de beentjes. 
 

STANISLAV: ( Achter de scène. Roept.) BLONDE NELLETJE! WAAR BENNE 

GIJ!! 
 

GERMAINE: Verdorie, dat is die Griek. ( Ze laat even Peter's been los, waardoor dit 

terug dieper door het gat heen komt.) 

 

PETER: AAAAHH!! 

 

GERMAINE: Yvonne, Ga hem eens vertellen dat hij ongelegen komt. Dat hij 

seffens maar terug komt. ( Begint het been terug omhoog te duwen.) 

 

YVONNE: Jamaar, ik kan geen Grieks! 

 

LOUIS: En ik zou naar de WC willen! 

 

GERMAINE: Yvonne, ge gaat die gast tegen houden. Hebt ge me verstaan! 

 

YVONNE: ( Af, via schuurdeur.) 't Is al goed. 't Is al goed. 
 

GERMAINE: Nog efkens, Louis. Er komt beweging in. ( Peter wordt stilaan uit zijn 

benarde situatie bevrijd.) 

 

FLOR:  ( Rent naar buiten.) KUNT GE HEM NOG HOUDEN, HARRY? 

 

HARRY: IK DENK DAT HIJ LOS KOMT! 

 

GERMAINE: Oef, dat was op het nippertje. 
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LOUIS: ( Stapt, met Germaine in zijn nek, tot aan deur herentoilet.) Ik moet 

dringend gaan pissen. 
 

GERMAINE: Jamaar how! Daar wil ik niet bij zijn. Zet mij eerst maar eens af. 
(Louis, met Germaine, naar de andere kant van de scène. Laat haar afstappen. Gaat 

uitgeput zitten.)  

 

LOUIS: ( Maakt aanstalte om het  herentoilet binnen te gaan. Halverwege de deuropening 

stopt hij.) Nu is het ook niet meer nodig. (Hij komt terug en we zien dat zijn 

broek vooraan flink nat is.) 

 

(Peter, rillend en ondersteund door Tante Flor, op via schuurdeur. Kledij wanordelijk, pruik 

scheef op. Harry volgt.) 

 

FLOR:  Maar jongen toch! Wat haalt ge toch allemaal in uw kop. Kom, ga 

hier efkens zitten.  
 

YVONNE: ( Op via schuurdeur.) Hij broebelde daar wat in 't Grieks, van: Oehhh 

man, brrrr!!! Oehhh man, brrr!! Ik verstond er niets van. 
 

PETER: So.. so.. so.. ta.. ta.. ta.. ta.. ta.. kou.. kou.. kou. 
 

YVONNE: Nu begint hij nog te ijlen, ook. 
 

PIERRE: Wat ik eigenlijk kwam vragen, is... 
 

FLOR:  ( Tegen Pierre.) Ja, het is al lang goed. ( Spoedt zich richting toegang café.) 

Ik zal eens rap een deken gaan halen. ( Af.) 

 

LOUIS: En een dozeke "Perdolan"! 

 

PIERRE: ( Verheugd.) Bedankt. Goh, ik mag meehelpen achter de toog! (Af, 

naar café.) 

 

BUURMAN: Wat zullen we nou krijgen!  Is dat nou niet Nelletje, mijn klein, lief 

fricandelletje!  ( Kijkt naar het gat in het dak.) Je hebt al flink wat opening, 

meid. Hahahaa.... ik had jou al lang door hoor, jij met je 

travestietenstreken... hahaahaa. 
 

HARRY: Verdomme, nu is alles om zeep. 
 

PETER: K.. K.. K.. Koud.. k.. k.. koud. 
 

YVONNE: (Peter heeft al even zijn hand op zijn kruis, blijkbaar een pijnlijke plaats.) Ge 

hebt uw been toch nergens niet gekwetst? 
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GERMAINE: ( Terzijde, tegen Yvonne.) Ik denk dat er iets niet juist zit tussen zijn 

twee grote tenen. 
 

BUURMAN: Mijnheer Louis, als huurder van dit stalletje heb ik het recht om van 

jou, eigenaar zijnde van dit stalletje, te eisen dat je onmiddellijk aanvangt 

met de herstellingen van het dak. 
 

LOUIS: Zeg zeveraar, mijne kop staat er nu niet naar. 
 

BUURMAN: Laat ik het zo stellen. Als zal blijken dat mijn spulletjes hier schade 

hebben geleden ten gevolge van regen of sneeuw, dan zal de rechter jou 

daar persoonlijk voor aansprakelijk stellen. 
 

YVONNE: Maar alleé Buurman, ziet ge nu niet dat die jongen aan 't afzien is! 

 

BUURMAN: Sakies zijn sakies, mevrouwtje.  
 

HARRY: Hebt gij dan geen greintje respect voor die situatie, hier? 

 

BUURMAN: Ach ik wil best mijn goed hart tonen. Weet je wat, ik zal het 

herstelling zelf wel uitvoeren. Maar ja... daar hoort natuurlijk wel een 

kostenplaatje bij. 
 

LOUIS: ( Diept een briefje van tweeduizend frank op.) Hier, en maak dat ge weg 

zijt. Ik ga een ander broek aanschieten. ( Af, naar café.) 

 

BUURMAN: ( Tegen Germaine, die nog uitgeteld ligt.) Hahaa, nou niet slecht hè, voor 

een Hollandse konijnenfokker! ( Af, via schuurdeur.) 

 

HARRY: En deze avond is het opvoering. 
 

FLOR:  ( Op uit café, met deken.) Hier sè. Wat zijt ge toch allemaal weer aan 't 

uitspoken geweest? 

 

GERMAINE: Het kan misschien een onnozele vraag zijn, maar...  Wat doet gij in 

die vrouwenkleren? 

 

PETER: ( Bibberend.) Nelleke... Petronella... filmen Louis! 

 

HARRY: Die kleren ... die gebruiken we bij één van onze scetches. 
 

PETER: En toen... die buitenwipper... 
 

FLOR:  Een buitenwipper? 
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GERMAINE: Hij heeft het toch lelijk zitten, hè Yvonne. 
 

FLOR:  Gaat het al wat beter? 

 

PETER: Ja. Er komt terug leven in mijn vingers. 
 

YVONNE: In de rest ook, hoop ik. 
 

PIERRE: ( Op uit café.) Telefoon! Ja, ik heb al maar opgepakt. Is er hier 

iemand die Selie heet? 

 

FLOR:  Ja, Peter hier. Blijf maar zitten, jongen. Ge moet nog bekomen. Ik 

zal wel eens gaan horen wat er is. ( Tante Flor, af naar café.) 

 

PIERRE: Schone naam! Peter Selie. ( Ook af, naar café.) 

 

HARRY: Wat waart gij nu eigenlijk op dat dak verloren? 

 

PETER: Ik ben moeten gaan lopen van mijn Griekse aanbidder. 
 

YVONNE: Is die hier al... ( Ze krijgt een flinke por van Germaine.) ...Nikske. 

(Terzijde, tegen Germaine.) Germaine dat doet zeer, zenne. 
 

HARRY: Een Griekse aanbidder? 

 

PETER: Ja, een kennis van Buurman, naar het schijnt. Ik wist niet waar naar 

toe. En ik ben dan maar tegen de regenpijp omhoog tot op het dak 

gekropen. 
 

HARRY: Vooruit, als we nu niet verder gaan doen met repeteren dan kunnen 

ze me straks afvoeren naar Sint-Teunis. ( = Sint-Antonius Brecht, opvang voor 

geesteszieken.)  Elke minuut is kostbaar. 
 

FLOR:  ( Snel op uit café. Opgewonden.) PETER, PETER!!! Het was uw chef 

bij de vrijwillige brandweer. Ge moet dringend vertrekken voor een 

interventie. ( Peter staat apathisch op.) 

 

HARRY: Wat? 

 

YVONNE: Vlug! Zijn kostuum? 

 

FLOR:  In 't kleedhok. ( Germaine loopt om uniform, laarzen en helm te nemen.) 

 

HARRY: Ha nee!!! ( Begint weer tics te vertonen.) De Peter blijft hier! ( Peter zet 

zich terug.) Dat ze maar iemand anders oproepen. 
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FLOR:  Ze kunnen niemand anders bereiken, zei de commandant. Vooruit 

Peter! ( Ze trekt de damesschoenen van zijn voeten. Peter staat op.) 

 

GERMAINE: ( Snel op uit kleedhok, met kledij.) Hier! ( Tante Flor neemt de broek en houdt 

ze open voor Peter.) 

 

HARRY: Peter, als ge één stap door die deur daar durft te zetten, dan is het 

gedaan met Pekel te spelen. ( Yvonne en Germaine flankeren Peter. Ze tillen hem 

op en heffen hem zo in de opengehouden broek.) 

 

PETER: Mijn rok! 
 

YVONNE: Daar is geen tijd voor. Dat is lekker warm zo. 
 

FLOR:  ( Tegen Harry.) Ge moest beschaamd zijn. Er liggen op dit ogenblik 

misschien wel mensen te creperen. ( Germaine en Yvonne trekken tegelijkertijd 

de broeksband goed op wat bij Peter een lelijke grimas doet ontstaan, wegens pijn aan 

zijn kruis.) 

 

PIERRE: ( Op uit café, met bierviltje in de hand.) Een "Tango", is dat met 

limonade of met grosseille? 

 

FLOR:  Euh...? 

 

GERMAINE: Kap maar wat bijeen. ( Pierre, af naar café. Snel en slordig wordt Peter in 

zijn hemd en jas geholpen.) 

 

HARRY: Ik meen het. Als gij vertrekt, is dit het definitief einde van uw 

carrière. 
 

PETER: Sorry Harry, maar ik kan echt niet anders. ( Germaine doet de 

damesschoenen terug aan zijn voeten.) 

 

FLOR:  Och Harry, praat toch zo geen onzin. Oja, de commandant heeft 

gezegd dat ge rechtstreeks naar de hoek van de Ganzenstraat en 't 

Verloren Hoekse moet rijden. Hier. (Ze duwt hem zijn laarzen in zijn handen.) 

 

YVONNE: En uw helm.  
 

HARRY: Gaat dan maar! Ge zult het wel zien. 
 

PETER: Ja maar Harry! ( Spoedt zich naar de schuurdeur.) 

 

FLOR:  Peter!! ( Peter stopt. Zij loopt naar hem toe en trekt de pruik van zijn hoofd.) 

Anders gaat ge u nog belachelijk maken.  
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GERMAINE: Vooruit. Ik zal u in gang duwen. ( Ze loopt samen met Peter af via 

schuurdeur.)  

 

HARRY: Bon! Hij heeft er zelf om gevraagd. 
 

GERMAINE: ( Is af.) Trappen Peter! Trappen begot!! 

 

HARRY: ( Gaat tot in het deurgat van schuurdeur. Roept Peter achterna.) Het is 

gedaan om met u samen te werken! Ge ligt er uit! Hebt ge me gehoord? Ik 

zal wel een andere Pekel vinden. ( Komt terug binnen.) 

 

FLOR:  Wat zijn dat nu voor toeren! Is dat de Harry, die hier al van kinds-

af-aan komt? ( Germaine, terug op via schuurdeur.) Waar ik altijd als een 

tweede moeder voor geweest ben? 

 

HARRY: Ik kan veel hebben, maar "trop is teveel". Die repetities, die achter 

lopen, Mirabelleke weg, die Hollander die ons in de tang zet. Sorry Tante 

Flor, maar... ( Begint te snikken, daarna te wenen.) 

 

FLOR:  Maar jongen toch... 
 

YVONNE: OH NEE!!! Als... als dat zo zit... dan... .Ik mag er niet aan denken!! 

 

GERMAINE: Yvonne? 

 

YVONNE: Dat zou een ramp zijn! Mensenlief!!  
 

GERMAINE: Wat zou een ramp zijn? ( Geen reactie van Yvonne.) Ge zijt me weer 

curieus aan 't maken, hè. 
 

FLOR:  Is er iets, Yvonne? 

 

YVONNE: ( Stevent op Harry af.) Beloof me dat ge dat niet zult doen. 
 

HARRY: Wat? 

 

YVONNE: Er mee stoppen. Beloof me dat ge "Pekel en Haring" niet zult 

opdoeken. Ik overleef het niet. 
 

GERMAINE: Nu niet overdrijven, hè Yvonne. Als Harry zijn goesting over is, 

dan moeten wij ons daar bij neerleggen. Punt, ander lijn. 
 

YVONNE: Harry? Alstublieft! Niet doen. 
 

HARRY: Ik blijf erbij. Ik wil niet meer samenwerken met die Peter. 

Desnoods vind ik ooit nog wel eens een andere "Pekel". 
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YVONNE: Maar Harry, dan... ik... ( Begint hevig te wenen.) 

 

GERMAINE: Zeg, madam de voorzitster. Ge maakt u nogal eens belachelijk. Dat 

is hier precies dat liedje van "tien kleine bleters". Ge zult er schoon 

doorkomen met zo 'n rood snottergezicht, als ge deze avond op 't teerfeest 

de aankondiging moet doen van Pekel en... MILJAAR!!! HARRY! Ge 

gaat ons toch niet laten stikken, zeker?  
 

HARRY: Ik blijf bij mijn beslissing. En zonder Pekel kan ik straks niets 

komen doen. ( Yvonne krijgt een tweede huilaanval. Ook Germaine begint te 

wenen.) 

 

FLOR:  Steenezel, dat ge daar zit!  Zie eens wat gij allemaal teweeg brengt. 

Vooruit, kijk eens goed. ( Harry kijkt op en onmiddellijk slaan Yvonne en 

Germaine een hoger toerental aan bij het huilen.) 

 

HARRY: Ik kan er ook niets aan doen. ( Begint zelf terug te snikken.) 

 

FLOR:  ( Machteloze woede.) Ooohh, mannen hè! Juist kleine kinderen! (Boos 

af naar café.) 

 

GERMAINE: ( Tussen haar tranen door.) Daar moeten we een oplossing voor vinden. 
( Ze stapt naar een bak met singeltjes, die op de plek van Louis steeds aanwezig is en 

begint te zoeken.) Laat eens zien. 
 

LOUIS: ( Komt, verwonderd achterom kijkend, op uit café.) Jawatte, zo kwaad heb 

ik ons Flora lang niet meer gezien. Dat is geleden van toen als Dehaene 

eerste minister werd. ( Ziet dan het snotterend trio.) Oei, is 't hier repetitie van 

"'k hem geblet"? 

 

GERMAINE: Louis, doe eens iets voor mij. Zet dit plaatje eens op. 
 

LOUIS: ( Gaat naar haar toe.) Waarom?   
 

GERMAINE: Om een ramp te voorkomen. ( Louis doet het. Germaine, met haar rug 

naar het publiek toe, rommelt wat in een doos en haalt er een bril met zeer dikke 

glazen uit. Ze zet hem op.)  Harry, ik ben misschien niet zo goed als Peter, 

maar... ge moet eerlijk uw gedacht zeggen. Als 't goed is, dan moet ge dat 

durven zeggen. Ik kan daar tegen. 
 

( Het lied " Oh Karel" van Corry Van Gorp start. Germaine draait zich plots naar de zaal, 

grijpt een micro vast en geeft een buitengewone en beweeglijke playback uitvoering ten beste. 

Harry heeft het schouwspel even bekeken, gaat dan hoofdschuddend naar de draaitafel en zet 

het plaatje af. Germaine blijft nog even verder zingen.) 
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GERMAINE: Is 't niet goed?  
 

FLOR:  (Op uit café, samen met Pierre.) Ik heb hier nog een bak Duvel koud 

staan. Als ge die eens efkens mee wilt helpen dragen. 
 

BUURMAN: ( Op via schuurdeur.)  Nou mensen! Nou wordt het stilaan tijd dat 

jullie hier allemaal ophoepelen. Ik heb tenslotte dit stalletje niet gehuurd 

om er een dagelijks theekransje in te houden. 
 

FLOR:  Gij hè Buurman, gij moest verlegen zijn! Andere mensen zo in de 

zak zetten! 
 

BUURMAN: Nou Tante... 
 

FLOR:  Ik ben uw tante niet! Ik heb altijd gedacht dat mensen elkaar zouden 

helpen in tijden van nood. Ge moest een voorbeeld nemen aan deze 

mijnheer. Met al die miserie hier heb ik amper tijd gehad om achter de 

toog van mijn café te staan. Nog een geluk dat mijnheer hier voorstelde 

om even in te springen. 
 

PIERRE: Mijnheer, mijnheer! Noem me gerust Pierre. ( Algemene stilte. De 

hoofden draaien traag richting Pierre.) 

 

GERMAINE, YVONNE, FLOR: ( Tezamen.) Pierre??? 

 

FLOR:  Dat zal toch niet waar zijn zeker! 

 

HARRY: U bent toch niet mijnheer Pierre van Brussel? 

 

PIERRE: "Mijnheer" is thuis gebleven. Pierre is voldoende. 
 

GERMAINE: Ik dacht daarstraks al dat dat gezicht me bekend voorkwam. (Ze gaat 

bij Pierre neus tegen neus staan en inspecteert zijn gezicht op een overdreven manier.) 

Verrek, krijg nu een bult. Dat is hem. Dat is hem, mannen! (Opeens gejaagd. 

Schudt hem de hand.) Ik heb u in de Story zien staan. En ik ben Germaine. 

Germaine van de vrouwengilde. Gij had toch gebeld hè.  
 

PIERRE: Ja. 
 

GERMAINE: Naar Yvonne, ook van de vrouwengilde. 
 

PIERRE: Hmm hmm. 
 

HARRY: ( Gaat moedeloos zitten.) Wat een dag! Wat een dag!. 
 

FLOR:  Maar gaat u toch zitten, mijnheer Pierre. 
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PIERRE: ...van Brussel. 
 

FLOR:  Ja ja, natuurlijk. Van waar anders. Louis! LOUIS!!!  
 

LOUIS: ( Schiet wakker.) Hmmm?? Ja jaa, ik ben nog aan 't filmen. (Geeuwt.) 

Het staat er allemaal ... goed....op. (Sluimert terug in.)  

 

FLOR:  Sta recht en ga eens een pintje halen. ( Tot Pierre.) Op kosten van de 

zaak natuurlijk. Louis!! Ga een pint halen voor onze gast hier. (Louis staat 

moeizaam recht uit zetel en slentert richting deur café.) 

 

HARRY: Het heeft niet mogen zijn. 
 

PIERRE: Neen dank u, geen bier meer voor mij. Een spa bruis graag. 
 

HARRY: ( Nog meer gelaten.) Het heeft niet mogen zijn. 
 

FLOR:  Louis... 
 

LOUIS: Ja jaa... .Ik heb het al gehoord. Water met broebeltjes. (Louis af naar 

café. Tante Flor laat Pierre in de zetel neerzitten.) 

 

BUURMAN: ( Tegen Yvonne.) Nou, dat blijkt een belangrijk persoon te wezen! 

 

YVONNE: ( Terzijde, tegen Buurman.) Dat is een heel bekend manager. Hij wilde 

vanavond naar het optreden komen kijken. 
 

BUURMAN: ( Heeft er duidelijk plezier in.) Hahahaa, "Rol en Mops" kunnen hun 

sakies nou wel vergeten. Hahaha, dat noem ik nou eens een echte 

belgenmops. 
 

PIERRE: Verontschuldig mij. Ik heb een glaasje teveel op. 
 

FLOR:  Oh maar dat is niet erg hoor. Dat kan de beste overkomen. (Tot de 

anderen.) Nietwaar mannen? (Yvonne en Germaine knikken  bevestigend.) 

 

PIERRE: Ja ziet u, mijn schoonmoeder is overleden. (Pierre wordt gecondoleerd.) 

 

FLOR:  Gecondoleerd, mijnheer Pierre. 
 

GERMAINE: ( Tot Pierre.) Zeg mijnheer, onze Jurgen hè, de schoonzoon van een 

aangetrouwde kozijn van mij, die kan ook heel goed zingen. En hoog, 

amaai zeg!!! En ... en op zijn zaksenefoon spelen ook. Zou die bij u eens 

niet mogen komen... . 
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YVONNE: Germaine!!! 

 

GERMAINE: Ik vraag het maar hè!  
 

YVONNE: Innige deelneming met het recentelijk overlijden in uw familie. 
 

PIERRE: ( Tot Yvonne.) Recentelijk? Nee nee, het is ondertussen zo'n drie jaar 

geleden dat ze gestorven is. En dat ga ik elke zaterdag met een paar 

glazen bier vieren. Maar mijn vrouw, ...ziet u, die komt dat best niet te 

weten. Daarom trek ik er dan in de voormiddag reeds op uit. Dat is de 

reden dat ik al zo vroeg hier in Retie was. 
 

BUURMAN: ( Zet zich breedlachend naast de moedeloze Harry.) Hey maatjesharing! 

Die nationale doorbraak van jullie, die ken je nou wel op je buikie 

schrijven.  
 

GERMAINE: Wat wilt ge daar mee zeggen? 

 

HARRY: Ach man, laat me met rust. Door u is het allemaal verkeerd gelopen. 
 

GERMAINE: Maar... 
 

BUURMAN: Nou, Luister eens vriend. Het  is niets persoonlijks hoor. Maar... 

sakies zijn sakies, weet je wel. 
 

GERMAINE: Mijnheer Pierre, ge gaat nu toch niet denken dat Pekel en Haring 

niet beter kunnen, zeker! Hé, mijnheer Pierre, zoiets gaat gij nu toch niet 

denken, hé? (Geen enkele reactie volgt.) Hé? Hé??? ( Ze schiet plots in actie. Ze 

acteert overdreven, maar vol overgave. Ze springt op een kist een doet "de Grote Prijs 

van Sterrebeek" voor. Volgende tekst wordt gezegd tijdens haar show. Tijdens haar 

voorstelling blijven al de anderen onbewogen.) Ge had ze moeten zien, 

daarstraks. Onvoorstelbaar knap. Yeaaa yeeaaa.  .... En dan de Louis in 

volle actie. (Ze begint op de voorzijde van de kist te roffelen.) Hup, en weer een 

rivier. .... Yeaaa yeeaaa. .... En dan die haag van vier meter hoog. Daar 

heeft hij chanche gehad, de Peter, of hij had er met zijn... allé d' er af 

gelegen, hè. ( Ze springt van de kist en schakelt in één ruk over op een volgende 

sketch. Ze speelt met diepe stem een typisch mannelijke bewegingen.) Ding-dong. 

Ik kom een hond kopen. Maar hij moet op een kat trekken. Hebt ge gene 

bokser, die van de boerentoren is gevallen? Maar dan wel een kleine. 't Is 

voor in te pakken onder de kerstboom. Ik heb hier nog een schipperke 

zonder pootjes zitten, ahahaa. Hier, naast Mathilde, ahahaa. En toen... 
 

FLOR:  Germaine!!! 
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GERMAINE: ( Eindigt bedeesd haar zin.) ...kwam die... konijnenfokker... binnen. 

Echt waar, mijnheer Pierre, om van in uw broek te pissen. Zoiets hè, dat 

zou heel België moeten kunnen zien. 
 

HARRY: Och laat maar zitten Germaine. Het haalt toch niets meer uit. Geen 

repetitielokaal, geen Pekel, geen carrière, geen... niks meer. 
 

GERMAINE: Dat is hem nu sè mannen, de Hugo Pierre uit de "Dag Allemaal". 

Oohh ik ben er niet goed van. ( Tot Pierre.) Ik mag toch wel Hugo 

zeggen, hè Hugo?  

 

PIERRE: Hugo? 

 

YVONNE: Wel ja, Germaine bedoelt of u het erg zou vinden als we u bij uw 

voornaam aanspreken. 
 

GERMAINE: Juist. Dat wou ik maar zeggen. 
 

PIERRE: Hugo!? Dan moet ik eens op mijn pas kijken. ( Haalt hem boven.) Ziet 

ge het wel: Pierre. ( Steekt zijn identiteitskaart weer weg.) 

 

FLOR:  Zijt gij dan niet die Hugo Pierre uit Brussel? 

 

PIERRE: ( We zien Pierre nadenkend voor zich uit kijken.) Momentje. ( Haalt weer 

zijn identiteitskaart boven.) Bijlange niet. Ik ben Pierre van Brussel geboren 

en getogen in Turnhout. 
 

HARRY: Dus... geen manager van beroep? 

 

PIERRE: Mijnheer, nu doet ge me toch nog twijfelen, hoor. ( Weer wordt de IK. 

boven gehaald.) Nee, geen manager. 
 

GERMAINE: ( Wil de situatie recht trekken.) Maar hij trekt er toch heel hard op. Juist 

zijn haar ligt ietskes anders. 
 

YVONNE: Maar u zegde zojuist toch dat u mij gisteren had opgebeld 

aangaande dat optreden van Pekel en Haring vanavond. 
 

HARRY: ( Eerder voor zichzelf.) Er wordt niet gespeeld vanavond. Er wordt 

misschien nooit meer gespeeld. 
 

FLOR:  Harry!!! 

 

GERMAINE: Allé, aan de telefoon klapte ge over morgenavond, maar dat is 

natuurlijk omdat ge gisterenavond gebeld hebt. Oja, want anders waart 



 

70 

 

ge... ( Ziet Yvonne en de rest haar bedenkelijk aankijken.) ...of heb ik dat al eens 

gezegd? 

 

PIERRE: Ik heb u inderdaad gisterenavond gebeld met die vraag. Ik ben 

namelijk erg benieuwd naar het duo Pekel en Haring. Meerbepaald naar 

hun inkomsten. Begrijpt U? Uit hoofde van mijn beroep als controleur der 

belastingen. ( Haalt weer zijn identiteitskaart boven, om na te kijken.) Enfin, dat 

denk ik toch. 
 

HARRY: ...Uw beroep... 
 

FLOR:  ...Controleur der... 
 

YVONNE: ...Belastingen... 
 

PIERRE: Ja, dat klopt. ( Buurman schatert het uit.) 

 

LOUIS: ( Op uit café, met glas water.) Water met broebeltjes. ( Tante Flor neemt 

het glas aan, drinkt het volledig uit en zet zich neer. Louis, met leeg glas, terug af naar 

café.) 

 

HARRY: Houdt dat dan nooit op? 

 

BUURMAN: Ahaa, het is uw dagie niet, jochie. 
 

FLOR:  Mijnheer Pierre, wees nu eens een beetje menselijk. Die jongens, 

die wroeten zich tijdens hun vrije tijd in 't zweet om een doodgewone 

mens eens een plezante avond te geven. Meer is dat niet. 
 

HARRY: We verdienden ocharmkes het zout nog niet op onze patatten. 
 

GERMAINE: Dat zal niet zijn. Yvonne, hoeveel hebt gij gisteren nog op hun 

rekening gestort? Was dat geen vijfendertig... 
 

YVONNE: GERMAINE!!! Houd uw smoel dicht!!! 

 

BUURMAN: ( Tegen Harry.) Hahaa, Kom bij mij werken man en je schopt het geld 

met de kilo's binnen. 
 

HARRY: Ik kan beter aan een zeel gaan hangen. ( Buurman met leedvermaak.) 

 

PIERRE: Anderzijds stel ik mij de vraag of de opbrengsten de kosten wel 

kunnen dekken. Na wat ik vandaag allemaal meegemaakt heb...     ( Kijkt 

omhoog naar het gat in het dak.) ...liggen de kosten nogal hoog, me dunkt. 
 

FLOR:  Maar natuurlijk! Zo moet ge het bekijken. Hè Harry? 
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HARRY: Ik weet het niet meer. Ik weet niets meer. Ik wil naar huis. Naar ons 

moeke en naar ons Mira... Oh nee. ( Begint te snikken.) 

 

FLOR:  Maar jongen toch. (Begint mee te snikken.) 

 

GERMAINE: ( Haalt eveneens haar zakdoek boven om haar tranen te bedwingen. Tegen 

Pierre.) Mirabelleke, dat is zijn hondje, ziet ge. En deze morgen was 't 

ineens weg. Spoorloos. 
 

BUURMAN: Wel, noemen ze dit in België nou een komische act? 

 

PIERRE: Blijkbaar hebben jullie momenteel flink wat problemen. (Overweegt 

even.) Ik ga er voor één keer de spons over vegen. (Enthousiasme bij de 

overigen, behalve bij Harry.) MAAR..., op één voorwaarde. ( Richt zich tot 

Germaine.) Ik wil dat jij me in het vervolg bij mijn voornaam, of mijnheer 

Van Brussel noemt. Maar niet mijnheer Pierre. 
 

GERMAINE: Maar, dat is zeker, mijnheer Pierrr....russel! Ik heb het niet gezegd, 

hè? 

 

FLOR:  Bedankt mijnheer Van Brussel. Ik zal ervoor zorgen dat in 't 

vervolg alles volgens het boekske verloopt. 
 

PIERRE: Ach mijn dag heeft toch nog iets opgebracht. 
 

BUURMAN: ( Is druk doende met iets bezig.) Hahaha, zo hoor ik het graag, man. Als 

je iets doet, moet het opbrengen. 
 

PIERRE: Ik heb namelijk hier in Retie nog een pracht van een handeltje 

ontdekt. (Stapt traag tot bij Buurman.) Een zwarthandel in het herstellen en 

verkopen van elektrische toestellen. ( Traag richt Buurman zich op.) 

 

GERMAINE: ( Schiet op hen af. Tegen Pierre.) Zeg, nu brengt ge mij op een idee.  

Hebt ge die Hollander hier eigenlijk al eens gecontroleerd? 

 

BUURMAN: Nou man euh... dit... dit hier heeft niets met België te maken hoor. 

Allemaal spulletjes die vanuit Nederland komen. 
 

PIERRE: Plus ontduiking van accijnzen en invoerrechten dus. 
 

GERMAINE: ( Tegen Pierre.) Zeg Hugo, ik heb het tegen u zulle! Leg deze hier 

maar eens op de rooster. Volgens mij betaalt die Kees geen sikkepit. 
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YVONNE: GERMAINE!!! ( Germaine wil iets antwoorden.) We weten het. Ge zegt 

het maar, hè. 
 

BUURMAN: Ach man, dit zijn enkel wat tweedehands spulletjes die ik 

aangekocht heb. 
 

PIERRE: Wel wel! Ook aankoop dus! 

 

BUURMAN: Mag ik u hier in 't café een bakkie koffie aanbieden? Dan kunnen 

wij er eens over praten. 
 

PIERRE: Mag ik uw handelsregister eens zien. 
 

GERMAINE: EN ... zijn Btw-nummer! 
 

PIERRE: En uw Btw-nummer! 
 

GERMAINE: EN ... de bewijzen van storting bij de sociale kas! 

 

PIERRE: En de nodige documenten aangaande de socieciale kas voor 

zelfstandigen! 

 

GERMAINE: EN... 
 

BUURMAN: Zeg!!! Wil jij je snater wel eens houden, viswijf! ( Tot Pierre.)  Zeg 

vriend, Zou je jou vrouw niet blij willen maken met een... 
 

GERMAINE: NEE!!! Die foefkes kennen we ondertussen. De Hugo zijn vrouw 

moet geen gourmetstel hebben en geen zonnebank en ook geen 

expressokoffiemachine!! Dat heeft die allemaal al!!! Hè Hugo! (Venijnig.) 

En ook geen vibrator. 
 

PIERRE: Laat ik het zo stellen, mijnheer Buurman. Sakies... sijn sakies! 

Hahaha 

 

GERMAINE: Voilà! Nu gij weer!! Konijnenfokker! 

 

BUURMAN: ( Krijgt het benauwd.) Nou... ik... ( Begint te wenen.)  

 

GERMAINE: Ochgottekes toch. Wat gaan we nu krijgen! 

 

BUURMAN: Dat vind ik een heel gemene streek. Een eerlijk mens als ik, die 

misschien een paar kleine puntjes over het hoofd heeft gezien, zo hard 

aanpakken.  
 



 

73 

 

YVONNE: Ik ga een thee drinken. Dat is eigenaardig, hè. Als ik mannen zie 

bleten, dan moet ik altijd aan theezakskes denken. ( Af, naar café.) 

 

BUURMAN: Dag en nacht heb ik gewroet. En ik houd er geen rooie duit aan 

over.  

 

PIERRE: Hier ga je zwaar voor gestraft worden, mijnheer Buurman!  
 

BUURMAN: Ik weet het. 
 

GERMAINE: Heeel zwaar!! 

 

PIERRE: Tenzij... 
 

BUURMAN: ( Krijgt nieuwe hoop.) Nou als je geld wil,... honderd? duizend? Je zegt 

het maar. ( Ziet Pierre zwaar de wenkbrauwen fronsen.) Ha, omkoperij. Dat lukt 

in België niet, zeker? 

 

PIERRE: Tenzij... je op staande voet deze schuur verlaat en dat prutscontract 

in de prullenmand werpt. 
 

BUURMAN: Nou, maar dat... dat is chantage! 

 

GERMAINE: Ontduiken van belastingen en zo, hoeveel jaren bak was dat ook 

weer, mijnheer Pierre? 

 

BUURMAN: Hou al maar op! Ik ga in op je voorstel. Hier. ( Wil het papier waarop 

het huurcontract vermeld staat, aan Pierre geven, maar Germaine grist het uit 

Buurman 's hand en terwijl ze "Het Wilhelmus" begint te neuriën verscheurt ze het tot 

kleine snippers, die ze in de lucht werpt. Buurman neemt zijn gereedschapskoffer, 

stapt naar de schuurdeur en draait zich om.) Ik kom morgen mijn spulletjes wel 

weghalen. ( Af. Tante Flor en Germaine roepen het uit van vreugde.) 

 

FLOR:  Bedankt, mijnheer Van Brussel. 
 

PIERRE: Ach... . Ik ga ik eerst de klanten in 't café verder bedienen. Een 

goedendag nog. ( Af, naar café.) 

 

GERMAINE: Harry!! Hebt ge het gehoord? We zijn er van af, van die keeskop! 

 

HARRY: Het maakt toch allemaal niks meer uit. Pekel en Haring zijn dood 

en begraven. 
 

FLOR:  Begint nu niet opnieuw, hè! 
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HARRY: Och, als Peter maar wat meer interesse getoond had. Maar nee,... 
(Juist nu komt Peter op via schuurdeur. Zijn gezicht en handen zijn vuil. Hij draagt 

een klein wit schoothondje op de arm. Germaine en Tante Flor zien Peter 

onmiddellijk. Zwijgend wijken ze. Harry is zich niet bewust van de aanwezigheid van 

Peter en gaat maar door met zijn tekst.) ... onze Pekel moest persé pompierke 

gaan spelen. Nee, hij heeft me in de steek gelaten. ( Peter komt in stilte naar 

voor, tot schuin achter Harry.) Hij heeft me diep geraakt. En dat vergeef ik 

hem nooit. NOOIT!! Hij kan de pot op, voor mijn part. Stukske jan-mijn-

kloten! 
 

FLOR:  ( Spreekt zachtjes.) Harry... 
 

HARRY: ( Draait zich om en ziet Peter staan. Enkele seconden gespannen stilte.) 

MIRABELLEKE!!! ( Neemt de hond van Peter over en begint hem te knuffelen.) 

Oohh mijn klein lief zacht Mirabelleke toch! Waar hebt gij gezeten? 

Baaske was ongerust, zenne. Kom hier, mijn schat! 

 

FLOR:  Kom, geef Mirabelleke nu maar hier. Germaine brengt gij hem naar 

hiernaast. 
 

GERMAINE: Ja. 
 

HARRY: Tot seffens hé, stouterik. ( Germaine, met hondje, af naar café.) 

 

FLOR:  Harry, moet gij niks... niks zeggen? ( Peter is ondertussen traag aan de 

zijkant van de scène gaan zitten, front publiek. Hoofd afgewend van Harry.) 

 

HARRY: Ikke? ( Harry kijkt in de richting van Peter, die nog steeds weg kijkt. Er volgt 

enkele ogenblikken een gespannen stilte. Dan...) 

 

TRESKE: ( Snel en uitbundig op via schuurdeur.)  Harry!! Harry!!! Chantal van 

naast ons kwam juist zeggen dat ze Mirabelleke gevonden hebben. (Harry 

reageert niet en blijft richting Peter kijken.)  

 

FLOR:  Ja we weten het. Ze is hier juist binnen gebracht. 
 

TRESKE: Ze moet in een oude vossenpijp zijn gesukkeld. De vent van 

Chantal hoorde ze janken, maar ze zat zo diep dat hij er niet bij kon 

geraken. Hij heeft dan maar naar de pompiers gebeld. Waar is ze?  
 

FLOR:  Hiernaast. Kom maar mee.. 
 

TRESKE: ( Stapt samen met Tante Flor richting deur café.) Ooh, Ik ben zo blij! Dat 

kunt ge niet geloven. ( Draait zich aan de deur om.) Peter, bedankt hè. ( Af.) 
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FLOR:  d' Er zijn er hier nog, die dat zouden moeten zeggen! (Geen reactie 

van Harry. Tante Flor gaat, duidelijk verontwaardigd, af naar café.) 

 

( Op de achtergrond horen we zachtjes muziek - bvb.een muzikale versie van het lied "I 'm 

sorry" - opkomen. Harry staat een hele poos Peter aan te kijken. Dan...) 

 

HARRY: Sorry Peter. ( Peter draait heel even zijn hoofd naar Harry, om het vervolgens 

weer af te wenden. Er volgt een kleine stilte. Dan stapt Harry naar de plaats waar de 

geschreven sketch van Peter opgeborgen is en haalt deze tevoorschijn. Peter is enkel 

met zijn gedachten bezig. Harry begint de tekst te lezen. Eerste zin: ingetogen.) U 

bent dus die beruchte mijnheer Versmissen. (Kleine pauze. Leest vervolgens 

met iets meer kracht. Muziek op de achtergrond verdwijnt zachtjes.) De Versmissen 

die deze week al zes keer bij mij een afspraak gemaakt heeft. En zes keer 

zijn kat gestuurd heeft. Zes keer heb ik hier op u zitten wachten. Ge moest 

verlegen zijn. VERLEGEN!! Enfin, komt u hier maar eens liggen en 

vertel mij uw probleem? 

   

PETER: ( Heeft nog steeds niet omgekeken. Kleine pauze. Dan...) Ik euh... 
    

HARRY: Kom, zeg het maar.  
    

PETER: Ik... ik ben... ontzettend verlegen.  
    

HARRY: Ach zo, nu begrijp ik het. En hebt u dat al lang? 

    

PETER: Van voor de geboorte al. Ons moeder had een zwangerschap van elf 

maanden. Ik durfde toen al niet naar buiten komen. 
    

HARRY: En heb je in 't verleden nooit iets ondernomen, om daar vanaf te 

geraken? 

    

PETER: Toch wel. Op mijn vijfentwintigste heb ik zelfhulpgroep opgestart. 
    

HARRY: En? 

    

PETER: Er is nooit iemand op af gekomen. 
    

HARRY: Wel, laten we starten met enkele kleine oefeningetjes. Begin eerst 

eens met heel, heel diep in te ademen. ( Peter doet het. Blijft met bolle wangen 

zitten.) Goed, houden zo. En nu ga je...  Hoe zal ik het zeggen... Ja ziet u, 

het is belangrijk dat ik het juiste woordgebruik hanteer. Je voelt een 

enorme woede van binnen. Een explosieve agressie tegenover iemand. 

Heb je een schoonmoeder? (Peter knikt neen.) Dacht ik al. Te verlegen, hè? ( 

Peter knikt ja.) Het is een bekend gegeven dat verlegen mensen meestal iets 

bij zich houden. (Peter begint stilaan rood aan te lopen, wegens het inhouden van 
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zijn adem.) Iets waar ze weliswaar vanaf willen, maar waarvoor ze hun 

mond niet durven open doen. Er zit iets in je binnenste en dat moet er uit. 

Zo snel mogelijk. Heb ik gelijk? ( Peter knikt ja. Krijgt het zichtbaar moeilijk.) 

De vraag is alleen, wanneer? Wanneer is het het goede moment? 

Vandaag? Morgen? Volgende week? Mijn grootvader vertelde mij ooit 

een anekdote, die hij tijdens de oorlog had... ( Peter gebaart heftig met zijn 

armen dat hij dat niet wil horen.) Goed! Ik wil je enkel maar helpen, mijnheer 

Versmissen. Het voornaamste is, dat je je moet "outen", niet afwachten, 

niet redeneren, maar doen. En als je vindt dat dat nu moet gebeuren, doe 

het dan. Begrijp je me? ( Peter knikt ja.) DOE HET DAN IN GODSNAAM, 

NU!!! ( Peter laat een onvoorstelbare oerkreet horen. Een langgerekt, bijna dierlijk 

gebrul.) 

 

HARRY: Prachtig!!! 
 

PETER: ( Naar lucht happend.) Vindt ge het goed? 

 

FLOR:  ( Verschrikt, op uit café. Gevolgd door Germaine, Yvonne en Treske.)  

 

HARRY: Goed?  

 

FLOR:  Wat was dat hier allemaal? 

 

HARRY: GRANDIOOS!!! Tante Flor, nog een uurke oefenen en we staan er, 

deze avond. ( Tegen Yvonne.) Verwittig ze bij de vrouwengilde maar, dat ze 

allemaal een extra onderbroek moeten meebrengen. ( Peter begint in de 

platenbak van Louis te zoeken.) En dat stukske van Peter gebruiken we voor 

helemaal op 't einde van de revue. (Louis, op uit café.) 

 

PETER: En ik had gedacht van daar onmiddellijk dat liedje "Shout" op te 

laten volgen. Als afsluiter. Hier Louis, zet dit plaatje direct eens op. Ge 

zult zien: dat volk in de zaal, dat zal zo meegesleurd worden in de finale 

hè...    
 

GERMAINE: Misschien beginnen ze de "Mexican Wave" wel te doen! Van links 

naar rechts. Oohh, ik zie het al helemaal gebeuren. ( Geeft een demonstratie.) 

 

YVONNE: Germaine! 

 

PETER: Wat ik wilde zeggen: die zaal, die zal zo meegesleurd worden, dat 

ze spontaan gaan meezingen en hun handen gaan klappen. 
 

HARRY: Dat geloof ik niet. 
 

PETER: Dat is wel! Ge zult het zien. 
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HARRY: Niet waar! 

 

PETER: Jawel! 

 

HARRY: Da's NIET!!! 

 

PETER: WEL!! 

 

HARRY: NIET!!! 

 

( Onmiddellijk hierna start het lied "Shout" van "Lulu and the Luvers", waarbij het eerste 

woord "WELL" languit gezongen wordt en door Peter wordt geplaybackt. Vervolgens vallen 

alle acteurs in. Er wordt gezongen, gedanst en in de handen geklapt. Er vertoont zich een 

wervelend spektakel op de planken. Germaine, Yvonne en Treske doen even de "Mexican 

Wave". Enkel Louis blijft met bedenkelijk gezicht en oorbeschermers op, stil zitten. Even 

voordat het woord "HEY-HEY-HEY-HEY" in de liedjestekst aan de beurt komt, komt 

Stanislav via het schuurdeurtje binnen. Met één hand heeft hij buurman bij de kraag vast, in 

de andere hand heeft hij een ruikertje bloemen. Pal voor het hierboven aangehaalde woord 

"HEY- HEY-HEY-HEY" wordt het muziekstuk één à twee seconden onderbroken. Dit geeft 

Stanislav de mogelijkheid om volgende tekst te zeggen.) 

 

STANISLAV: HEY!!! 

 

( Onmiddellijk gaat het lied verder met een langgerekte "hey-hey-hey-hey" als groet aan 

Stanislav. Germaine sleurt al dansend Stanislav mee naar voren. Deze laat Buurman los, 

steekt zijn bloemen tussen zijn tanden en begint a.h.w. met Germaine een rock and roll- 

nummertje op te voeren. Stanislav laat Germaine enkele keren tussen zijn benen door glijden, 

om haar vervolgens weer op te trekken. Buurman staat als een gek rond te springen als hij 

bemerkt dat Tante Flor boven op een wasmachine van hem staat te dansen. Het is een 

uitzinnige apotheose tot aan het einde van het lied. En misschien... doet de zaal wel mee!  

DOEK. 
 

 

 

" NOOT VAN DE AUTEUR" van Blz. 58. 

 

De actie waarbij Germaine, los van de grond, aan Peter's been komt te hangen lijkt op het 

eerste zicht ietwat acrobatisch. Indien echter aan het dakgebinte een soort handvat gemonteerd 

wordt (mogelijk niet zichtbaar vanuit de zaal), dan kan de persoon die Germaine speelt zich 

daar aan vasthouden en eventueel met de tweede arm het been van Peter omknellen. Deze 

scène dient snel gespeeld te worden. De tijd dat Germaine in die positie hangt bedraagt 

hooguit 30 seconden. Als toch beslist wordt van Germaine niet te laten hangen, kan een 

gedeelte van de tekst geschrapt worden. Let wel; deze scène brengt een enorme hilariteit bij 

het publiek teweeg. Het zou jammer zijn ze weg te laten. 


