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OPGELET !  
 
“Op het verkeerde been” wordt in eigen beheer, en dus niet door een toneeluitgeverij 
uitgegeven. Wie “Op het verkeerde been” wil opvoeren, neemt dus eerst contact op met de 
auteur. Voor het beheer van al zijn auteursrechten is de auteur aangesloten bij SABAM.  
Dat betekent dat de geijkte SABAM-procedure moet gevolgd worden 
 
Stappenplan om “Op het verkeerde been” op te voeren:  
 

 Stap 1  
 
Contacteer de auteur:  Pol Anrys, E. Carleerlaan 6, 3012 Wilsele 
     Mobiel: 0032 478384693 
     Mail: pol.anrys@skynet.be of pol.anrys@breakaleg.be  
     Website: WWW.BREAKALEG.BE  
 

 Stap 2  
 
De auteur stuurt je via e-mail de tekst van het stuk, een “toestemming tot kopiëren” 
en een “toestemming tot opvoeren”. Je hebt de persoonlijke toestemming van de 
auteur. De repetities kunnen beginnen.  
 

 Stap 3  
 
Je vult het formulier “toestemming tot opvoeren” verder aan (aantal opvoeringen, 
plaats van de opvoeringen, …) en stuurt een kopie terug naar de auteur. De 
opvoeringen kunnen bijna doorgaan, maar …  
 

 Stap 4  
 
... de definitieve en rechtsgeldige toestemming krijg je van SABAM, na het tijdig 
indienen van de ‘aanvraag tot toelating theater en dans’. Meer informatie hierover 
bij www.sabam.be (ga naar ‘ik ben gebruiker’, dan ‘podiumkunsten’ en tenslotte 
‘aangifte’).  
 
 

Veel plezier met “Op het verkeerde been” ! 

 

mailto:pol.anrys@skynet.be
mailto:pol.anrys@breakaleg.be
http://www.breakaleg.be/
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Korte inhoud: 

Angelique is 40 jaar en wanhopig op zoek naar de liefde. Ze woont op een oude boerderij in 

de Zwitserse alpen samen met haar dementerende vader waar ze voor zorgt. Op een namiddag 

maakt ze zich klaar om samen met haar boezemvriend Angelo naar het jaarlijks grote 

karnavalsbal in het dorp te gaan. En dit jaar heeft Angelique zich verkleed als man en Angelo 

als vrouw en gaan ze als verkleed koppel voor de hoofdprijs. 

Vlak voor ze naar het bal willen vertrekken belt er echter iemand aan de deur en als 

Angelique, verkleed als man de deur gaat open doen blijkt daar haar internetdate voor de deur 

te staan … tevens de baas van Angelo die zich ongewettigd ziek heeft laten verklaren om naar 

het bal te kunnen gaan. 

Noodgedwongen moet de als vrouw verklede Angelo voor Angelique doorgaan en de avances 

van zijn baas ondergaan en Angelique zelf wordt zo in de rol van Angelo gedwongen. Een 

aantal onverwachte bezoekers, de boerderij die een fortuin waard blijkt te zijn en heel veel 

liefdesperikelen waarbij iedereen wel eens op het verkeerde been wordt gezet zorgen voor 

vaak hilarische situaties en maken daardoor van “Op het verkeerde been” een heerlijke 

komedie. 

Personages: 

 Angus Müller: Hij is de dementerende vader van Angelique en is verknocht aan 

zijn trompet (of hoorn of een ander blaasinstrument) waarop hij te pas en te onpas 

blaast. Hij is een gestructureerd leven gewoon, maar als hij zijn dochter plots niet 

meer ziet maar wel af en toe nog hoort als ze verkleed is als man en zijn huis 

overspoeld wordt door heel wat onverwachte bezoekers raakt hij steeds meer in de 

war. 

 Angelique Müller: Zij is de enige dochter van Angus en is al lang wanhopig op 

zoek naar een man, maar om een of andere reden wil het nooit lukken. Angelique 

is nochtans een aantrekkelijke sympathieke vrouw die het steeds goed voor heeft 

met iedereen. Angelo is van jongs af aan haar boezemvriend en ten einde raad 

vraagt ze hem om liefdesadvies.  

 Angelo Müller: Hij is de boezemvriend van Angelique en draagt zelfs dezelfde 

familienaam alhoewel hij geen familie is. Hij is een joviale aantrekkelijke man die 

makkelijk de ene vrouw na de andere versiert, maar hij kan zich nooit lang aan 

iemand binden. 

 Angèle Müller: Zij is de enige zus van Angus en dus de tante van Angelique. 

Angèle is een hardvochtige, egoïstische vrouw. Toen hun vader stierf greep zij 

naast de erfenis, maar nu ruikt ze haar kans als ze er maar in slaagt om Angus 

geplaatst te krijgen in een instelling en hiervoor gaat ze desnoods over lijken. 

 Helga Meier: Helga is een leuke zelfstandige vrouw die werkt als verzorgende. 

Angelique heeft haar ingeschakeld om op haar vader te passen terwijl zij met 

Angelo naar het karnavalsbal gaat. 

 Lorenzo Schläppi: Hij is een egoïstische en ambitieuze man, eigenaar van de 

bouwfirma waar ook Angelo blijkt voor te werken. Via internet heeft hij een date 

geregeld met Angelique. Zijn motieven blijken echter al snel niet amoureus, maar 

financieel te zijn.  
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 Carolien Wölffi: Zij is een immo-makelaar en een echte carriërevrouw. Door een 

tip van de burgemeester weet zij dat de boerderij en bijhorende gronden een 

fortuin waard zijn omdat daar een skioord gepland wordt en die probeert ze te 

kopen voor dat nieuw bekend raakt.  Ze werpt al haar “charmes” in de strijd om 

haar doel te bereiken. 

 Jacob Weber: Hij is een strenge maar rechtvaardige huisdokter die ook werkt als 

controledokter. Hij komt langs om Angelo, zogezegd ziek, te controleren op vraag 

van zijn baas, Lorenzo. Angèle probeert hem in te schakelen om haar slag thuis te 

halen. 

 Veronica Zellweger: Zij is een dominante praatgrage vrouw en ex-lief van 

Angelo, maar dat wil ze nog niet aanvaarden. Ze probeert er alles aan te doen om 

Angelo van gedachten te doen veranderen. 

 

Decor: 
Het stuk speelt zich af in een oude boerderij in Zwitserland en het interieur zou daar een 

beetje moeten aan doen dekken (typische Zwitserse chalet)  

 

 

Kleding: 
Angelique draagt als ze verkleed is als man bij voorkeur een lederhosen en Angelo als hij als 

vrouw verkleed is een dirndl-jurk. Voor de overige personages is de kledij hedendaags. 

 

Tekst: 
Als Angelique als man met een zware stem moet praten en Angelo als vrouw met een 

hoge stem dan is de tekst in vet gedrukt ! 
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1° bedrijf 

 Het stuk begint met een verduisterde scène terwijl “Angelique” van André Van 

Duin begint te spelen https://www.youtube.com/watch?v=ArEkYIm2kIQ. Het 

licht gaat ondertussen aan (of doek gaat open) en Angelique en Angelo komen 

lachend op, hij gekleed in dirndl-jurk zij in lederhosen. Behalve een pruik en 

make-up ziet Angelo er een echte vrouw uit en Angelique een echte man, 

borsten zo goed mogelijk weg gecamoufleerd) 

Angelique: (Als het liedje ten einde loopt) Amai Angelo, je ziet er keigoed uit. Met je pruik 

en nog wat make-up zal niemand nog zien dat je een man bent! 

Angelo: Jij moet niet onderdoen Angelique. Nog een snor op kleven en je haar wat 

wegwerken onder jouw pruik en je ziet eruit als een echte man! Dit jaar winnen 

we ongetwijfeld de verkiezing van best verklede koppel! 

Angelique:  Ja, dat zou wel leuk zijn … (ongelukkig) … alhoewel ik het nog veel leuker 

zou vinden moesten we echt een koppel zijn. 

Angelo: Angelique, jij bent mijn allerbeste vriendin en dat zal altijd zo blijven. Maar 

wij zijn meer als broer en zus voor elkaar. Ik denk niet dat het toeval is dat wij 

allebei Müller heten met onze familienaam ook al zijn we geen familie. 

Angelique: (zucht) Ja, ik weet het wel Angelo. Ik kan me ook niet voorstellen dat we 

samen het bed zouden induiken …  Maar ik bedoelde  niet een koppel met jou 

… maar ik zou zo gelukkig zijn moest ik echt een partner hebben. Moest ik 

echt een koppel vormen met een andere man … 

Angelo: Ja Angelique, ik begrijp je wel hoor (geeft haar een kus op de wang) … Vroeg 

af laat zal je de ware wel tegenkomen 

Angelique: (zucht) … ik hoop het! (Hoopvol) … misschien kom ik hem morgen wel tegen!  

Angelo: … Morgen? 

Angelique: (Ongemakkelijk) … Ik krijg morgen bezoek … 

Angelo: Van wie? 

Angelique:  Van Lorenzo. 

Angelo: (verwonderd) … en wie is in godsnaam Lorenzo? Moet ik hem kennen? 

Angelique: Ik … ik heb een date. 

Angelo: (kan een lach niet onderdrukken) … een date? De zoveelste … En je laat die 

onmiddellijk naar hier komen? Loop je niet wat snel van stapel deze keer  

Angelique: (wanhopig) … het kon niet anders Angelo. 

Angelo: Waarom niet? 

Angelique: Ik kan papa zo lang niet alleen laten … 

https://www.youtube.com/watch?v=ArEkYIm2kIQ
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Angelo: Maar waarom heb je mij niets laten weten? Als jij iets te doen hebt, kom ik 

toch altijd naar hier om bij jouw papa te blijven … 

Angelique: Voor vanavond heb ik een oppas kunnen regelen, Helga heet ze, maar morgen 

kon ze niet. 

Angelo: Maar dan had je met jouw date toch een andere afspraak kunnen maken? 

Angelique: Ja, dat wou ik ook wel, maar … hij wou me zo snel mogelijk echt zien en hij 

stelde zelf voor om naar hier te komen … 

Angelo: (verbaasd) … en dat vond jij zomaar OK. 

Angelique: Hij drong er zo fel op aan … en … ja ik heb echt het gevoel dat het deze keer 

echt wél iets kan worden … 

Angelo: Maar Angelique toch … het is al ieder keer niets geworden … waarom ben je 

er dan zo zeker van dat het deze keer wél kan lukken … Hoeveel jaren ben je 

nu al aan het proberen … 

Angelique: (zucht) … Ja ik weet het … op een of andere manier haken ze op het einde 

altijd af … er moet iets zijn dat ik fout doe … (wanhopig) maar wat!? 

Angelo: (lacht) Ja, dat vraag ik me ook af? 

Angelique: Jij moet me helpen!  

Angelo:  Hoe kan ik jou daar in Godsnaam bij helpen. 

Angelique: Angelo, jij hebt het ene liefje na het andere … jij bent een expert! Jij moet me 

advies geven. Jij moet bij onze date aanwezig zijn zodat je kan zien wat ik fout doe! 

Angelo: (denkt na) Normaal gezien zou ik niet kunnen, want ik sta de hele week op de 

woonbeurs in Sankt Gallen en ik moet iedere avond werken, … maar het 

carnavalsbal van vanavond wou ik echt niet missen en daarom heb ik me 

vandaag en morgen ziekgemeld. Mijn baas was echt niet gelukkig toen hij dat 

hoorde … 

Angelique:  Een uurtje maar, als je er een uurtje kan bij blijven dan heb je toch genoeg 

gezien … Wil je geen uurtje komen?  

Angelo: Dat zal jouw date leuk vinden, dat jouw beste vriend hier rondloopt … 

Angelique: Je kan dat toch discreet doen. Je hoeft niet naast ons in de zetel te zitten … 

Angelo: (nadenkend) … maar stel dat ik het doe en ik zie dat je de ene blunder na de 

andere begaat, dan kan ik er toch niet gaan tussenkomen… en het nadien nog 

gaan rechtzetten heeft ook niet veel zin, dan is het kalf al lang verdronken … 

Angelique: (zucht) … ja, je hebt waarschijnlijk gelijk … (wanhopig) … och het zal me 

nooit lukken … 

Angelo: (geeft schouderklopje) Kom op Angelique, de moed niet laten zakken … (denkt 

even na) … Hoe laat komt die Lorenzo? 
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Angelique: Hij komt morgen om 18u … wil je het doen!? 

Angelo: Je weet toch dat ik aan jou niets kan weigeren …  

Angelique: (omhelst hem) Oh Angelo, je bent een schat! (Ze bekijkt haar horloge) Oei het 

is al bijna 18u, straks is die Helga hier en we zijn nog niet klaar. Kom we gaan 

boven ons uiterlijk afwerken. 

Angelo: (Met een brede glimlach) Zeg willen we straks eens uittesten of we goed 

verkleed zijn bij die Helga? 

Angelique: Oh ja, tof! Doe jij de deur dan maar open als ze aanbelt en zeg dat je Angelique 

bent. 

Angelo: (met hoge stem) Ik zal dan maar zo praten, want anders zal ze het snel 

doorhebben denk ik. 

Angelique: (met lage stem) … Dan moet ik zo praten als man …(Lacht) 

Angelo: (terwijl ze langs de trap naar boven gaan) Kom, we kunnen ondertussen ook al 

een beetje oefenen voor morgen! 

Angelique: Oefenen? 

Angelo: Ja voor jouw date. Ik speel de vrouw en jij bent de man en jij probeert mij te 

verleiden … 

Angelique:  (lachend) weet je nog dat wij als kind ons ook steeds verkleedden. Jij als 

meisje en ik als jongen (laatste replieken doven uit achter de scène) 

Helga: (We horen achter de scène een Zwitserse koebel klingelen als deurbel … er valt 

even een stilte en dan klingelt de bel nogmaals … even later horen we achter 

de deur naar de hall en de voordeur een stem) … Hallo … hallo Frau Müller!?  

(Vervolgens wordt er op de deur geklopt en komt Helga binnen) Hallo … Frau 

Müller!? (Zij kijkt even rond en gaat dan richting trap) Hallo … is daar 

iemand? 

Angus: (Angus komt op dat moment uit de keuken. Hij draagt een Vikinghelm en heeft 

een speelgoed Vikingbijl of zwaard in zijn ene en een Vikinghoorn of trompet 

in zijn andere hand. Hij stapt zacht tot achter Helga en blaast dan heel hard op 

z’n hoorn) TOOOOOOOEEEET 

Helga: (Schrikt zich een ongeluk en schreeuwt het uit) AAAAAAHHHHH! (Vermant 

zich dan) … Ha, dan toch iemand thuis! Goede avond, ik ben Helga! (Steekt 

haar hand uit) … en u moet ongetwijfeld herr Müller zijn! 

Angus:  Ik ben Angus! Angus de verschrikkelijke! 

Helga: Ah, aangenaam! Ik ben Helga … Helga ook de verschrikkelijke! 

Angelo: (Komt haastig naar beneden gelopen en is nu volledig getransformeerd tot 

vrouw met aangepaste pruik, make-up enz.) … Angus! Wat ben je weer aan het 

uitvoeren! 
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Helga: (draait zich om) Ha, dan moet u Frau Müller zijn … (steekt hand uit) … 

aangename kennismaking. Ik ben Helga! 

Angelo: Ah dag Helga, welkom! We verwachtten u al! 

Helga: Oei! U heeft het precies goed te pakken, Frau Müller . 

Angelo: (Begrijpt het niet goed) … euh, hoe bedoelt u? 

Helga: Uw stem! … u hebt precies een zware verkoudheid? 

Angelo: (Beseft plots dat Helga denkt dat hij Angelique is en herpakt zich stuntelig 

waarbij hij plots fel hoest en met een hoge stem probeert te praten) … Euh ja, 

ik heb het inderdaad goed te pakken! 

Helga: Dan heb ik hier een hele goede remedie voor u Frau Müller. (Grabbelt in haar 

handtas)  

Angelo:  Oh, dat is heel vriendelijk Helga ... maar zegt u maar Angelo …lique euh 

Angelique hoor … 

Helga: Hier Angelique, Ricola … een Zwitserse kruidenbonbon. Die is heel goed voor 

de keel!  

Angelo: Dank u Helga! 

Angus: (Toetert op z’n hoorn en roept heel luid) RICOLAAA !!! (Angelo en Helga 

schrikken weer) 

Helga: … Hier Angus, voor jou ook eentje (geeft er een aan Angus) 

Angelique: (Komt ook naar beneden en ziet er met snor en aangepaste haarsnit of pruik 

een echte man uit) Pa, hou nu eens op met dat getoeter! (Ziet Helga) … Ah, jij 

moet ongetwijfeld Helga zijn (steekt haar hand uit) … goede avond! 

Angelo: (heel nadrukkelijk met hoge stem) Ja, ANGELO dit is Helga! 

Angelique: … euh ANGELO? (Met vrouwenstem … dan begrijpt ze het plots en zegt met 

zware stem) ja natuurlijk, ik ben Angelo de beste vriend van Angelique. 

Helga: Dag Angelo, aangename kennismaking! (Geeft haar ook een Ricola) Hier 

neemt u er ook maar eentje, want zo te horen bent u ook zwaar verkouden.  

Angelique:  (Hoest nu ook hevig en probeert met zware stem te praten) Ja, inderdaad …  

Helga: Kan iemand misschien eventjes alles uitleggen dan kunnen jullie met een 

gerust gemoed vertrekken. 

Angelique: (omdat Angelo niet reageert) … Jij kan dat best doen Angelique, jij woont hier 

tenslotte. 

Angelo:  (hoge stem)… euh  Ja natuurlijk Angelo! Volgt u me maar Helga. Kom ook 

maar mee Angus ! 

Angus: (nu ook met hoge stem terwijl hij Angelo volgt) Ik moet ook pipi doen! 
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Helga: (terwijl ze naar boven gaan) Die heeft het precies ook al op zijn stembanden … 

Angelique:  (glimlachend met gewone stem als ze weg zijn) Da’s eigenlijk wel grappig … 

Die Helga had precies toch niets door. (Nu klingelt de koebel) … oei, … wie 

kan dat nog zijn? (Verdwijnt naar de hall en even later horen we) … (met 

vrouwenstem) Goede avond …  

Lorenzo: Goede avond. Ik ben Lorenzo, Lorenzo Schläppi en ik had graag Angelique 

gesproken, Angelique Müller. 

Angelique: (dan plots gehoest en met zware stem, wat paniekerig) … euh excuseer, maar 

ik ben nogal verkouden en het is wat op mijn stembanden geslagen … euh 

Angelique zei u? 

Lorenzo: Ja, Angelique … die woont toch hier? Dit is hier toch Niedergaden nr. 1 in 

Schwellbrunn 

Angelique: Ja dat klopt … euh … 

Lorenzo: Mag ik even binnenkomen … 

Angelique:  (met tegenzin) euh ja, komt u maar even binnen … 

Lorenzo:  Dank u! (Even later gaat de deur open en komen ze de woonkamer binnen) 

Angelique: (in paniek) maar u … u zou toch pas morgen komen?  

Lorenzo: (Verwonderd) Hoe weet u dat? 

Angelique:  … euh Angelique heeft het me verteld … 

Lorenzo: Ja, dat klopt. Ik zou normaal gezien pas morgen komen, maar een van mijn 

werknemers heeft zich ziekgemeld waardoor ik morgenavond moet werken op 

de woonbeurs in Sankt Gallen en daarom dacht ik, ik ga vanavond al eens langs. 

Angelique: (ongerust) … op … op de woonbeurs? 

Lorenzo: Ja, ik sta daar met mijn firma, bouwwerken Lorenzo Schläppi. En hoe is uw 

naam als ik vragen mag? 

Angelique: (stotterend) … Angeli …lo … Angelo Müller, ik ben een goede vriend van 

Angelique! 

Lorenzo: (Verrast) Müller!? Angelo Müller?! Oh, dat is wel heel merkwaardig. Mijn 

zieke werknemer waardoor ik morgen moet werken heet ook Angelo, Angelo 

Müller. Kent u die toevallig? 

Angelique: (zenuwachtig) …euh nee …  Dat is inderdaad merkwaardig … Maar ja, Müller 

is niet voor niets de meest voorkomende familienaam in Zwitserland (lacht 

schaapachtig) 

Lorenzo: (er valt even een ongemakkelijke stilte) … euh zou ik dan Angelique even 

kunnen spreken a.u.b.? 

Angelique: … euh Angelique? 
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Lorenzo:  Ja, Angelique! 

Angelique: … Die … Die is niet thuis! 

Lorenzo: Niet thuis? Oh dat is jammer! … Wanneer zal ze weer thuis zijn? 

Angelique: … Dat … dat zal nog heeeeel lang duren … denk ik. 

Lorenzo: Dan zal er niets anders op zitten dan terug te vertrekken … wilt u haar zeggen 

dat ik hier ben geweest en dat ik haar zo snel mogelijk zal proberen te 

contacteren. (Gaat tot aan de deur) 

Angelique: (Opgelucht dat hij vertrekt) … Ja, mijnheer Schläppi, dat zal ik zeker doen ! 

Angelo: (komt zingend (als het kan jodelend) van de trap) … “en Angelique zong heel 

melancholiek Jodelodelodiheiohei …” (lachend) Zeg Angel … (ziet dan plots 

zijn baas staan en krijgt ter plaatse bijna een hartaanval) … 

Lorenzo:  (gaat hoopvol vragend een stap richting trap) … Angelique?! 

Angelo: (naar adem happend) … J … Ja?! 

Lorenzo: Ik ben Lorenzo! 

Angelo: (In paniek) Lo… Lorenzo? 

Lorenzo: Wij hadden morgenavond een date … hier bij jou thuis … 

Angelo: … ah die Lorenzo! 

Lorenzo: Ja, ik zou normaal gezien pas morgen komen, maar een van mijn werknemers 

heeft zich ziekgemeld waardoor ik morgenavond moet werken op de woonbeurs 

in Sankt Gallen en daarom dacht ik, ik ga vanavond al eens langs … 

Angelo: … één van uw werknemers ziek …? 

Lorenzo: Ja,  en die heet toevallig ook Angelo Müller … 

Angelo: (zenuwachtig) … dat een naamgenoot van mij nu net bij jou moet werken … 

Lorenzo: Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat hij echt ziek is … ik heb aan mijn 

personeelschef gevraagd om vandaag nog een controlearts langs te sturen … 

Angelo: (met piepende stem) … een … een controlearts? 

Lorenzo: Ja, maar maak je daarover geen zorgen. Ik wil je nu niet lastigvallen met mijn 

problemen … ik ben blij dat je thuis bent. (wijst naar Angelique) Zij dacht 

nochtans dat je niet thuis was? 

Angelique: … Je zei toch dat je weg moest Angelique … en … en ik dacht dat je al 

weg was … daarom … ik moet trouwens ook weg … 

Angelo: Ja, ik … was weg … euh ik moest weg … maar dan … ik … enfin ik ben 

nog niet weg! 
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Lorenzo: Oh dat is echt jammer dat jullie weg moeten … maar sta me toe jou eerst nog 

een kleine attentie te geven (gaat naar de deur) … een ogenblikje, ik heb het in 

de hall laten liggen. (verdwijnt in de hall) 

Angelo: (sleurt Angelique  in paniek naar de trap en hijgt luid fluisterend) … Dat is 

verdomme mijn baas! 

Angelique: (al even erg in paniek) En dat is mijn date!  

Angelo: We moeten zo snel mogelijk van hem af zien te raken … 

Angelique: Ja maar hij zal een nieuwe afspraak willen maken en als ik dan kom opdagen in 

plaats van jou dan … 

Angelo: … sssttt, daar is hij 

Lorenzo: (Komt binnen met een prachtige bos rode rozen) … alsjeblief lieve Angelique, 

die zijn voor jou … 

Angelo: (zowel Angelique als Angelo willen de rozen in ontvangst nemen, maar Angelo 

duwt Angelique weg) … oh dank u Lorenzo (Lorenzo geeft hem een handkus 

waarop Angelo zijn hand vlug wegtrekt) …wat een prachtige bloemen! Dank 

u wel! Ik zal ze in een vaas zetten ... en dan moeten we echt vertrekken. 

Lorenzo: Als jullie willen kan ik jullie ergens afzetten met mijn wagen. Waar moeten 

jullie naar toe? 

Angelique: Wij gaan naar het carnavalsbal in het dorp, maar wij gaan wel te voet hoor. 

Lorenzo: Te voet!? Zouden jullie dat wel doen? Het is buiten aan het stormen en er is 

ook lawinegevaar…. Jullie zijn er trouwens niet echt op gekleed … laat me 

jullie brengen … (glimlacht hoopvol) … maar hebben jullie er eigenlijk iets op 

tegen dat ik mee ga naar het carnavalsbal? Ik ben vanavond vrij en dan kunnen 

we elkaar zo al wat beter leren kennen … tenminste als het je niet stoort 

Angelo? … Wat denk je ervan Angelique …? 

Angelique: (hoest hevig) … euh … ik voel me eigenlijk niet zo goed ...  Gaan jullie dan 

maar … ik blijf wel thuis … 

Angelo: (schrikt) … maar als jij niet gaat dan ga ik ook niet (hoest ook hevig) … Ik 

voel me trouwens ook niet zo goed … ik denk dat ik ook maar thuisblijf. 

Lorenzo: Ik wil me echt niet opdringen hoor, maar als jullie dan toch niet weg gaan, kan 

ik misschien toch nog eventjes blijven … ik zal het niet te lang maken. 

Angelo: (zucht) … Goed dan, eventjes dan … 

Angelique: (krijgt schik in de situatie) … zetten jullie zich maar in de zetel. Kom, geef 

die bloemen maar hier, ik zal ze in een vaas zetten.  … Wat willen jullie 

drinken? 

Lorenzo: Voor mij een glaasje wijn graag! 

Angelique: Wit of rood? 
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Lorenzo: (gaat zich links in de hoek van de driezit zetten) … rood graag! 

Angelique: En voor jou, Angelique? 

Angelo: Voor mij iets straf … iets heel straf (lacht schaapachtig naar Lorenzo terwijl 

hij zich in het midden van dezelfde sofa, toch op enige afstand van Lorenzo zet) 

… voor mijn keel. 

Angelique: (gaat glimlachend de keuken binnen) … een glas rode wijn en een Jägermeister! 

Lorenzo: (er valt even een onaangename stilte waarop beiden wat onhandig glimlachen) 

…mag ik zeggen dat je er beeldig uitziet in die dirndl-jurk, Angelique? (Schuift wat 

dichter bij Angelique) 

Angelo: … oh, dank je wel! (Schuift op zijn beurt wat verder weg van Lorenzo) Jij ziet er 

anders ook niet slecht uit (lacht schaapachtig) 

Lorenzo: (schuift terug wat dichter) Dank je wel voor het compliment. Zo in het echt elkaar 

ontmoeten is toch anders dan foto’s uitwisselen … je ziet er beter uit dan op je foto 

… rijper als het ware … 

Angelo: … (voelt zich heel ongemakkelijk) … oh vind je dat (lacht schaapachtig) ... ik 

denk niet dat Angelo dat graag zal horen … (schuift nog wat op) 

Lorenzo: (niet begrijpend) …Angelo? … dat begrijp ik niet?  

Angelo: (snel) Hij heeft die foto getrokken! 

Lorenzo: Ach ja, daarom … maar pas op, het is geen slechte foto hoor … alleen (nu 

hartstochtelijk) … in het echt ben je onweerstaanbaar (gaat nu bijna op Angelo 

zitten, die geen kant meer op kan) 

Angelo: (met piepstem) … maar Lorenzo toch! 

Angelique: (komt binnen, ziet de precaire situatie waarin Angelo zich bevindt en haast zich 

naar de zetel) … en één rode wijn voor Lorenzo … en één Jägermeister voor 

Angelique! 

Lorenzo: (Schrikt, schuift dan wat weg van Angelo en neemt het glas aan) … Dank u! 

Angelo: (Neemt de Jägermeister en drinkt hem in één grote slok uit) … Nog één! 

Angelique: (Op dat moment wordt er buiten met de koebel geklingeld) … hee, wie kan dat nu 

nog zijn? (Verdwijnt naar de hall)  

Lorenzo: (drinkt van zijn glas, zet het op de salontafel, schuift weer korter bij Angelo en legt 

zijn hand op zijn been) … ik denk dat het wel klikt tussen ons, vind je ook niet 

Angelique?  

Angelo: (Springt geschokt recht en gaat weg van de zetel) … euh ja … ik weet niet … het 

gaat allemaal zo snel … ik denk dat ik nog even tijd nodig heb Lorenzo. We 

zien elkaar pas voor het eerst … 

Lorenzo:  (staat recht en gaat naar hem) … oh excuseer als ik wat te hard van stapelloop, 

lieve Angelique, maar jij zet mijn hart in vuur en vlam … 
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Angèle: (achter de schermen horen we ondertussen gepraat tussen Angelique en tante 

Angèle) … Dag euh … ik ben het tante Angèle, de tante van Angelique!  

Angelique: … Tante Angèle!?   

Angèle: Ja da’s lang geleden hé! … jij bent Toch Angelo, de beste vriend van Angelique ? 

Angelique: … euh inderdaad ! 

Angèle: Ik herken u bijna niet meer. 

Angelique:  … maar kom toch binnen ! Doe je jas uit, dan kan hij drogen 

Angèle:  … amai wat een weer is me dat ! 

Angelique: Ga maar door naar de woonkamer … (en dan gaat de deur open en komen 

Angèle, gevolgd door Angelique binnen) 

Angèle: (gaat naar de kachel en warmt zich daar wat op terwijl ze rondkijkt) … zo, er is 

hier nog niet veel veranderd sinds ik hier vorige keer geweest ben … (ziet nu 

Angelo) Ha dag Angelique! 

Angelo: (haast zich naar Angèle, blij dat hij van Lorenzo weg kan) Ha dag tante Angèle 

(drie kussen) Da’s lang geleden, en welk goed nieuws brengt u hier? 

Angèle: Het is al 10 jaar gelden dat ik mijn broer heb gezien en ik dacht, als Mohamed niet 

naar de berg komt dan komt de berg maar naar Mohamed.  

Angelo: Ja maar tante, het is niet zo evident om met Angus nog zover te gaan. Hij is er 

op die tien jaar niet op vooruit gegaan, integendeel. 

Angèle: Waar is hij eigenlijk 

Angelo: Hij is boven, ik zal hem eventjes gaan halen (gaat de trap op) 

Angèle: En wie ben jij? (Wijst naar Lorenzo) 

Lorenzo: Ik ben Lorenzo, mevrouw … een vriend van Angelique 

Angèle: (argwanend) … nog een vriend of dé vriend? 

Angelique: (snel) een vriend, tante! Hij stond net op het punt om te vertrekken! 

Lorenzo: (met tegenzin) … ja, ik ging net vertrekken (geeft hen een hand) … dag mevrouw, 

dag Angelo! (Gaat weg naar de hall) 

Angus: (Angus komt toeterend op zijn hoorn of trompet naar beneden. Op de onderste trede 

blijft hij staan … ziet Angèle) … Ten aanval! De vijand is in zicht! 

Angèle: (trekt een bedenkelijk gezicht en steekt haar hand uit) … Dag Angus! Ik ben het, 

jouw zuster Angèle. 

Angus: Een monster! Dood aan alle monsters! (Stormt op haar af met zijn bijl of zwaard in 

de aanslag)) 

Angelique:  (houdt hem tegen) … rustig Angus! Dat is tante Angèle …  
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Angèle: Dag Angus! Het is al veel te lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben … (wil 

hem drie kussen geven) 

Angus: (trekt zich weg) … ik wil geen monsters kussen! 

Helga: (neemt hem over van Angelique) Kom Angus, we gaan naar de keuken, daar zijn 

geen monsters … (verdwijnen in de keuken) 

Angèle: (mopperend) … monster, monster … ik ben helemaal geen monster! 

Angelique: Je mag het hem niet kwalijk nemen, hij kan er niets aan doen! 

Angelo: (komt om de hoek van de trap piepen) … is … is hij weg? 

Angèle: Wie? 

Angelo: Lorenzo! 

Angèle: Waarom? 

Angelo: Hij is me veel te opdringerig! 

Angèle: Wil dat zeggen dat jij nog altijd niet van ’t straat bent? 

Angelo: (onthutst) … euh nee, tante!  

Angèle: Dan wordt het stilaan tijd dat je daar werk van maakt! 

Angelo: … euh, waarom? Wat kan jou dat nu schelen. 

Angèle:  Daar zullen we het straks uitgebreid over hebben. Nu wil ik graag even rusten op 

mijn kamer… 

A & A: (schreeuwen het samen uit elk met hun gewone stem) …. Blijf jij hier!? 

Angèle: Ja natuurlijk! Ik blijf hier toch altijd overnachten als ik langskom! 

Angelo: (eerst even met zijn mannenstem maar herpakt zich hoestend) Maar waarom … 

maar waarom heb je ons niet vooraf verwittigd? Wij zijn hier helemaal niet op 

voorbereid! 

Angèle: Hier zijn kamers genoeg en jullie verzinnen wel iets om te eten. (Gaat naar de trap) 

Ik ken de weg!  (Draait zich nog even om) Haal mijn koffers uit de auto, Angelo en 

breng ze maar naar boven. (Verdwijnt) 

Angelique: … euh ja zeker!  

Angelo: (verbijsterd) Angus heeft gelijk … dat is écht een monster! 

Angelique:  (wanhopig) … dat loopt hier compleet uit de hand … we moeten stoppen met die 

komedie. 

Angelo: Het was wel niet de bedoeling dat hier zoveel volk zou langskomen hé zus … we 

zouden dat enkel als grapje doen bij Helga …. 

Angelique: De enige die dit echt niet mag weten is Lorenzo en die is weg, dus wat houdt ons nog 

tegen? 
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Angelo: Je hebt gelijk! … pff, ik ben blij dat ik die pruik kan afzetten. Ik zweet me kapot 

hieronder! 

Lorenzo: (Klopt op de deur) Kan ik binnenkomen? 

A & A: (schrikken zich rot) Lorenzo!!! 

Angelique:  (Terwijl Angelo zich ondertussen bliksemsnel op de grond latten vallen en zijn pruik 

weer fatsoenlijk probeert op te zetten loopt Angelique naar de keukendeur zodat 

Lorenzo in haar richting zal kijken) … euh ja natuurlijk. 

Lorenzo: Excuseer dat ik zomaar terug binnen kom ... 

Angelique: Maar je was toch vertrokken!? 

Lorenzo: Ja, dat was de bedoeling, maar mijn wagen wil niet starten en het is echt geen weer 

om te voet door te gaan. Ik wou mijn garage bellen, maar mijn GSM blijkt het niet te 

doen. Zou ik met jullie telefoon even naar mijn garage mogen bellen? 

Angelique: … euh , ja natuurlijk !   

Lorenzo: (Als hij naar de telefoon loopt ziet hij Angelo op de grond liggen, net op tijd klaar) 

(ongerust) … Angelique? … wat scheelt er? 

Angelo: (eerst laag) Niets!  … Niets! … Ik was mijn oorbel verloren, maar nu heb ik ze 

terug (lacht schaapachtig, gaat met een grote bocht om Lorenzo heen tot aan de 

deur van de hall). 

Lorenzo: Gelukkig maar! (Probeert de telefoon) … die doet het ook niet! Dat heeft 

waarschijnlijk met die storm te maken! … Mag ik hier even wachten tot het weer wat 

beter wordt. 

Angelique: (ziet een wanhopige Angelo teken doen van “neen” maar zegt dan met tegenzin) … 

er zal niets anders opzitten zeker … 

Lorenzo: Dank u wel … mag ik ook even naar het toilet gaan? … Ik moet nogal dringend … 

Angelique: Ja, doe maar. Het toilet bevindt zich in de hall … (Angelo haast zich naar de 

keukendeur) 

Lorenzo: Dank u (gaat weg) 

Angelo: (sleurt Angelique tot vooraan in de hoek) Waarom heb je hem niet weggestuurd? 

Angelique: Je kan toch niemand te voet door dit weer jagen! … maar waarom breng jij hem niet 

weg met jouw wagen? 

Angelo:  Ben je gek?!  Ik ga niet met mijn baas die mij wil bepotelen alleen in een wagen! 

Angelique: … Nee, dat is inderdaad geen goed idee! 

Angelo: Hoe haal je het in jouw hoofd om uitgerekend met mijn baas te daten! 

Angelique: Ja zeg, hoe kon ik dat nu weten! 
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Angelo: Zorg ervoor dat hij hier zo snel mogelijk weg is. Ik ga naar boven! Ik probeer hem 

zoveel mogelijk te vermijden (gaat snel de trap op) 

Angelique: … Ja zeg! (Zucht) … Ik kan het weer oplossen! 

Helga: (komt uit de keuken) … zijn jullie nog niet vertrokken naar het bal 

Angelique: (zucht)… Nee! …(hoest) … Nee en ik vrees dat het er niet van gaat komen. We 

zitten nu met tante Angèle opgescheept en Lorenzo staat in panne met zijn 

wagen en wacht hier tot de storm is gaan liggen. (Gaat ontgoocheld op de sofa 

zitten) Pffff … het slaat ook allemaal tegen vanavond … als je wil mag je naar 

huis gaan …. Er is nu oppas genoeg voor Angus. 

Helga: (Bekijkt haar glimlachend en gaat naast haar in de sofa zitten) … Ben je zeker? 

Als je wil kan ik blijven. Ik moet dan wel niet meer op Angus passen, maar er zijn 

bezoekers en die zullen ongetwijfeld honger hebben … 

Angelique: Oei, daar had ik nog niet eens aan gedacht!  …  

Helga: En ik vermoed dat aan de kamer voor Angeliques tante ook nog wat werk is voor ze 

er kan slapen … 

Angelique: Oei ja, dat ook nog … wil je echt blijven? 

Helga: Ja hoor! 

Angelique: Oh, je bent een schat! (Geeft haar een smakkerd, maar beseft dan dat ze als vrouw 

gereageerd heeft) … oh … euh … excuseer … ik was wat te enthousiast! 

Helga: (Is verrast maar ervaart het absoluut niet als onaangenaam) … Oh dat is niet erg 

hoor … (blozend) … ik vond het niet onaangenaam … 

Angelique: (weet zich geen houding te geven en schakelt dan maar over op een ander 

onderwerp) … Waar is Angus?! 

Helga: Die is in de keuken bezig monsters in stukken te snijden  

Angelique: … Monsters in stukken snijden? 

Helga: Aardappelen die ik geschild heb. En we gaan puree maken van die “monsters” 

Angelique: (haar mond valt open) … Amai Helga?! Ik heb nog nooit iemand gehad die zo 

goed met Angus om kon … Je bent gewoon fantastisch … 

Helga: (Bescheiden) … Ik doe mijn best. Kom, ik zal maar eens gaan kijken wat ik op tafel 

kan toveren …  

Angelo: (stormt boos de trap af) … Die verdomde (hoest) …die verdomde tante Angèle 

heeft gewoon jouw …euh … mijn kamer ingepikt! 

Angelique:  (zucht) … Ik zal maar eens gaan kijken! (Gaat de trap op) 

Angelo: Angus heeft gelijk! Dat is verdomme echt een monster! (Tot Helga) Ga maar 

naar huis als je wil hoor. Nu wij toch niet weg gaan is er geen oppas voor papa 

meer nodig. 
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Helga: Ik heb aan Angelo voorgesteld om te blijven … met al die bezoekers in huis kunnen 

jullie wel wat hulp gebruiken … 

Angelo: Oh super! 

Helga: (Gaat tot bij Angelo) … Je hebt wel een heel aangename vriend, Angelique! 

Angelo: (schrikt) … vriend … euh … hoe bedoel je … ah Angelo ... 

Helga: Ja natuurlijk, Angelo. Heeft hij eigenlijk al een vriendin? 

Angelo: (begint door te krijgen dat Helga interesse heeft in “Angelo” en vindt het wel 

grappig) …. Hmmm voor zover ik weet heeft hij momenteel niemand … 

Waarom wil je dat weten 

Helga:  (blozend) Oh zomaar. Ik vroeg het me gewoon af … (gaat vlug de keuken binnen) 

Angelo: (lachend) … die heeft verdorie een oogje op Angelique! (Ziet nu Lorenzo weer 

binnenkomen vanuit de hall) …shit! (Gaat achter de lange kant van de tafel staan) 

Lorenzo: Ah, lieve Angelique ... ik ben blij dat ik je alleen tref! (Gaat richting Angelo, maar 

de tafel staat tussen hen in) 

Angelo: (zuur glimlachend) … Het genoeg is wederzijds Lorenzo (telkens Lorenzo in de 

volgende replieken een stap richting Angelo zet doet die een stap in de andere 

richting zodat ze rondjes rond de tafel draaien) 

Lorenzo: Ik prijs me gelukkig jou te hebben leren kennen Angelique … 

Angelo: Het genoegen is wederzijds Lorenzo … 

Lorenzo: Ik begrijp niet dat een aantrekkelijke vrouw zoals jij nog altijd alleen is … 

Angelo: (gespeeld wanhopig) … Ik begrijp het ook niet Lorenzo … 

Lorenzo: (hartstochtelijk) Maar nu komt aan dat alleen zijn een einde … Angelique 

Angelo: (wil verder rond de tafel, maar zakt door zijn hoge hakken) …Oh Lorenzo! 

Lorenzo: (helpt hem recht en maakt aanstalten om haar te kussen) … Angelique! 

Angelique: (komt de trap af) … zeg Angelique (ziet dan de penibele situatie) … oh stoor ik ? 

Angelo: (opgelucht) … Nee hoor ! (gaat vlug de trap op) 

Angelique: (plots wordt er met de koebel geklingeld) … Oh … de bel!  … Sorry Lorenzo! 

Er wordt gebeld! (Gaat vlug naar de hall) … Ik vraag me af wie er nu nog 

aanbelt? Nu verwacht ik echt niemand meer. 

Lorenzo: (zucht en gaat naar zijn glas dat nog op de salontafel staat) … leeg! De fles zal in de 

keuken staan (gaat de keuken binnen) 

Veronica:  Dag meneer, zou ik Angelo even kunnen spreken a.u.b.? 

Angelique:  (vriendelijk) Daar spreekt u mee. Waarmee kan ik u helpen ? 
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Veronica: (verbaasd) … euh nee. U moet ik niet hebben. Ik wil Angelo spreken, Angelo 

Müller ! 

Angelique: Ik ben Angelo Müller ! 

Veronica: En toch bent u niet de Angelo Müller die ik zoek ! 

Angelique: Welke Angelo bedoelt u dan ? 

Veronica: Hij woont in Sankt Gallen, maar volgens zijn buurman is hij momenteel hier ! 

Angelique: Er zullen heus wel meer Angelo Müllers bestaan, maar de enige die momenteel 

hier is ben ikzelf ! 

Veronica: (plots assertief) Hij moet hier zijn, zijn auto staat hier, waar is hij (stormt de 

woonkamer binnen) 

Angelique:  (volgt verbouwereerd) Maar juffrouw, u kan niet zomaar ons huis binnenkomen.  

Veronica: (Opgewonden) Hij moet hier zijn, waar heeft hij zich verstopt ! 

Angelique: Kalmeer nu eerst even, zet u hier in de zetel en vertel me eerst eens rustig 

wat er allemaal aan de hand is ! Zeg me om te beginnen hoe je heet. 

Veronica: (Gaat zitten en wordt wat rustiger)Veronica … Veronica Zellweger 

Angelique: Goed, Veronica … Wat is er precies gebeurd ? 

Veronica: … Hij heeft me gedumpt ! 

Angelique: (nu heel geïnteresseerd) … die Angelo ? … (Veronica knikt) … Waarom ? 

Veronica: (bitter) Hij vindt dat ik te opdringerig ben … dat ik hem versmacht … en hij 

vindt zich nog niet klaar voor een langdurige relatie ! 

Angelique: Ja, maar het kan toch zijn dat hij dat echt zo ervaart. 

Veronica: (Verontwaardigd) Ik !? … Te opdringerig !!? Bullshit !! … In het begin kon hij 

me nooit genoeg zien, was hij smoorverliefd op mij … en ik op hem … We 

waren een fantastisch koppel ! (bitter) … en dan plots maakt hij het af !  

(staat recht) … Waar is hij ? Ik móet hem spreken ! 

Angelique: (ongemakkelijk) Het spijt me Veronica, maar hij is hier niet ! 

Veronica: Je liegt ! Zijn auto staat hier ! Waar is hij !? (wil de trap op lopen, maar blijft 

plots staan en toont hevige braakneigingen) 

Angelique: (Ongerust) Wat is er ? Gaat het niet ? 

Veronica: (met moeite braken onderdrukkend) Het toilet !? Waar is het toilet ? Ik moet 

braken ! 

Angelique: (geschrokken) Braken !!! … vlug, volg me (gaat vlug naar de hall gevolgd 

door Veronica) 

Angelo: (komt voorzichtig de trap af en kijkt of hij Lorenzo niet ziet) Oef ! Hij zal in de 

keuken zitten !  
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Angelique: (komt de woonkamer binnen) … ha Angelo (lacht) Ik heb nog een leuke 

verrassing voor jou. 

Angelo: (Blij verrast) … Een verrassing ? (op dat moment wordt er weer aangebeld) 

Zeg wat is dat hier vandaag !? Wacht even met je verrassing, ik zal eerst open 

doen. (gaat naar de hall) 

Carolien: (achter de schermen) …Goede avond mevrouw, ik had graag mijnheer Müller 

gesproken? 

Angelo: … Mijnheer Müller … euh die is binnen in de woonkamer 

Carolien: Mag ik dan even binnenkomen? 

Angelo: … ja hoor, kom maar binnen.  

Carolien: … ik stoor toch echt niet ? 

Angelo: (sarcastisch) … Hoe meer zielen hoe meer vreugd. (Komt de kamer binnen, 

gevolgd door Carolien) … hier is iemand voor jou Angelo 

Carolien:  Zei u Angelo? 

Angelo: Ja, Angelo … daar dat is Angelo (wijst naar Angelique) 

Angelique: Goede avond mevrouw, waarmee ken ik u van dienst zijn … (geeft een hand) 

Carolien: Excuseer, maar ik zoek eigenlijk mijnheer Angus Müller 

Angelique: Waarvoor hebt u hem nodig? Kan ík u niet verder helpen. 

Carolien: Het gaat eigenlijk over zijn boerderij hier … 

Angelo: (argwanend) Wat is er met de boerderij? 

Carolien: Ik ben Carolien Wölffi van immokantoor Wölffi en ik had graag met meneer Müller 

besproken of hij zijn boerderij niet zou willen verkopen … 

Angelo: (geschrokken) De boerderij!? …Verkopen!?  

Angelique: Ja, waarom zouden wij plots de boerderij willen verkopen …! 

Carolien: (niet begrijpend) Wij ? 

Angelique: Ik ben zijn do … euh zoon en ik heb hier ook iets in te beslissen. Ik denk niet dat 

ik de boerderij wil verkopen.  

Angelo: … En ik ben zijn dochter en ik denk ook niet dat wij de boerderij willen 

verkopen! 

Carolien: En waarom niet! Met het geld dat ik ervoor betaal kunnen jullie een prachtig nieuw 

huis kopen, dichter bij de bewoonde wereld. Hier wonen jullie toch echt 

afgezonderd, Dit is goed voor toeristen die hier 2 weken verblijven, maar om hier het 

hele jaar door te wonen … In de winter is dat toch niet zo leuk … Kijk maar naar 

vandaag … 

Angelique: (geïnteresseerd) Hoeveel wil je geven voor de boerderij? 
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Angelo: (geschrokken) Maar Angelo, we willen de boerderij toch niet verkopen!? 

Angelique: Ik zeg toch niet dat we ze willen verkopen … maar ik wil wel eens horen wat ze 

ervoor wil geven… 

Carolien: … Tweemiljoen € voor de boerderij met de gronden erbij  

A & A: (zijn duidelijk onder de indruk van het bedrag) … twee miljoen !!!  

Carolien: (tegen Angelo) Maar kan ik nu jullie vader hierover even spreken? 

Angelique:  … euh dat zal moeilijk gaan vrees ik … hij is niet meer helemaal goed bij zijn 

verstand. 

Carolien: Wie kan hierover dan beslissen? 

Angelique: Wij ! Maar papa moet ook zijn akkoord geven, maar ik denk niet dat het vanavond 

een goed moment is om het daar met hem over te hebben.  

Carolien: Ik zou daar dan toch niet te lang mee wachten, want dit is een uniek bod! 

Angelique: (kordaat) Goed, we hebben hier acte van genomen. Bedankt voor de informatie 

en u hoort nog van ons als we erop willen ingaan. Dag mevrouw! 

Carolien: … maar u mag echt niet te lang wachten hoor, dit … 

Angelo: Dag Mevrouw! (Opent de deur naar de hall) 

Carolien: (Gaat duidelijk tegen haar zin weg) … tot ziens dan maar! En laat me snel iets weten 

… Het is in jullie eigen belang!  

Angelo: (Aan deur naar hall) … U trekt de voordeur wel achter u dicht!? (Sluit de deur) 

Angelique: (enthousiast) … twee miljoen!? … Angelo! Dat is toch een smak geld! 

Angelo: (bedenkelijk) Ja dat is een hoop geld, maar ik vind het toch maar raar.  Wie wil er nu 

twee miljoen geven voor een oude boerderij op 10 kilometer van de bewoonde 

wereld? 

Angelique: Voor het toerisme zei ze toch …?  

Angelo: Ja, dat zei ze wel, maar ik vraag me af of het wel klopt …. (Nu klingelt de koebel 

opnieuw) … wat is dat hier toch vandaag! Wij zijn precies plots het centrum van de 

wereld geworden! (Gaat de hall binnen maar laat de deur open) 

Dokter: Goede avond. Is mijnheer Angelo Müller aanwezig a.u.b. 

Angelo: … Euh ja. … Waarvoor hebt u hem nodig?  

Dokter: Ik ben dokter Weber en ik ben controlearts! Zijn werkgever heeft me gevraagd hem te 

controleren. Hij twijfelt er namelijk aan dat hij echt ziek is! Ik ben eerst langs geweest 

bij zijn appartement in Sankt Gallen, maar zijn buurman zei me dat ik hem 

waarschijnlijk hier kon vinden. 

Angelique: ( hoort alles en krijgt een paniekaanval en holt besluiteloos rond) … Help! 

Angelo: (plots heel luid en hoog) OH JA! HIJ IS ZIEK! HIJ IS HEEL  ERG ZIEK! 
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Dokter: Kan ik hem dan even zien a.u.b.? 

Angelo: Oh ja, natuurlijk! … HIJ LIGT IN DE ZETEL! 

Angelique: (Jumpt snel in de zetel, trekt een dekentje over zich en begint fel te hoesten) 

Dokter: (we horen hem zijn voeten afstampen) … Wat een weer hé! 

Angelo: Ja, dat mag je wel zeggen … volgt u mij. (Komt de kamer binnen, gevolgd door de 

dokter) Angelo, hier is een controledokter voor jou! 

Angelique: (met een diepe bibberstem en af en toe hoestend) D … Dag dokter! 

Dokter: Dag mijnheer Müller. Op vraag van uw werkgever kom ik controleren of u wel 

degelijk ziek bent. 

Angelo: (Gespeeld verontwaardigd) …Oooohhh! Hoe harteloos van mijnheer Schläppi! U 

ziet toch dat hij echt ziek is, dokter! 

Dokter: Dat zal ik zelf wel bepalen na mijn onderzoek, mevrouw! 

Angelo: (verontwaardigd) … het is Juffrouw … dokter! 

Dokter: Oh excuseert u mij … Juffrouw!  Kan u even uit de zetel komen mijnheer Müller? 

Angelo: (hangt er met zijn neus boven) … maar dat gaat niet dokter … hij zakt 

ongetwijfeld door zijn benen … 

Dokter: (Boos) Wie is hier eigenlijk de patiënt juffrouw! U of mijnheer hier? 

Angelo: (met een knipoog naar het publiek) …euh ja, da’s een goeie vraag! 

Dokter: Kan u ons dan even alleen laten juffrouw, zodat ik ongestoord mijn werk kan doen? 

Angelo: Euh ja dan maar zeker … (gaat met tegenzin weg, de trap op) 

Dokter: OK, mijnheer Müller, nu tussen ons. …Staat u eens recht a.u.b. 

Angelique: (sukkelt lijkwit en doodzenuwachtig uit de zetel en staat wankelend recht)  

Dokter: Voeten tegen elkaar – armen vooruitsteken en ogen dicht (Angelique wankelt) …U 

heeft precies last van evenwichtsstoornissen? 

Angelique: (knikt bevestigend) … Ja dokter! 

Dokter: OK, ga maar terug zitten. Even uw pols voelen … … 160! Oei, dat is wel héél snel … 

Nog even uw bloeddruk meten …. …. 18 over 10 (kijkt bedenkelijk) … dat is ook al 

zo hoog … staat u momenteel onder hoge stress mijnheer? 

Angelique: (Knikt heel hard bevestigend) … Ja dokter! (Hoest nogmaals) 

Dokter: Ik ga toch ook eens naar uw longen luisteren …. Kan u uw bovenlichaam ontbloten 

mijnheer? 

Angelique: (in paniek met meisjesstem) … mijn …mijn ... bovenlichaam!? 

Dokter: Oei er is precies ook iets mis met de stembanden (pakt een spatel) laat me eens in uw 

keel kijken … zeg eens A …. 
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Angelique: (met zware stem af en toe doorschietend naar hoog) AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Dokter: Dat klinkt niet echt normaal … vreemd, ik miszie niets aan uw keel… 

Kan u dan nu uw borst ontbloten mijnheer (neemt stethoscoop) 

Angelique: … Dat gaat niet!  

Dokter: Hoe, dat gaat niet? 

Angelique: …Ik …ik ….ik heb mijn borst verbrand! 

Dokter: Uw borst verbrand? 

Angelique: Ja, met kokend water!  

Dokter: (ongerust) … en ben je daar mee naar een dokter geweest?  

Angelique: Nee, ik heb er zelf een verband rond gedaan! 

Dokter: Laat eens kijken! 

Angelique: (knoopt de bovenste knoppen van haar hemd los en dan moeten we de repen van een 

verband zien) … voorzichtig dokter …  

Dokter: (duwt voorzichtig met één vinger op het verband) … doet dat pijn? 

Angelique: … AUW! 

Dokter: Het is wel een behoorlijk dik verband! 

Angelique: Ja dokter, ik weet het … ik kan er niets aan doen! 

Dokter: (pakt alles in en schrijft een doktersbriefje) Goed, ik zal het hier maar bij laten. U 

had 2 dagen ziekteverlof gekregen … ik maak er een week van en ik adviseer u om 

dringend naar een brandwondencentrum te gaan om die borst van u te laten 

behandelen. Verder moet u iets doen aan de stresssituatie waarin u zich bevindt want 

uw polsslag en bloeddruk zijn veel te hoog! 

Angelique: (opgelucht) …. Pfff … ik voel de stress precies al een beetje wegebben dokter! 

Dokter: (bekijkt haar nadrukkelijk) … zo snel gaat dat normaalgezien niet mijnheer. Hier is 

uw briefje. Goede avond nog. Ik vind de weg wel naar buiten. (Verdwijnt) 

Angelique: (zakt opgelucht in de zetel) … pffff!  Blij dat ik daarvan af ben! 

Angelo: (stond de hele tijd om de hoek van de trap af te luisteren) … amai, dat heb je 

fantastisch gedaan Angelique! Nu heb ik zowaar een hele week ziekteverlof!  

Da’s een hele leuke verrassing ! 

Veronica: (komt de woonkamer binnen) … pfff … dat lucht op ! 

Angelique: (sarcastisch) … Van leuke verrassingen gesproken !  

Angelo: (schrikt zich rot en schreeuwt het eerst uit met gewone stem) … Aaahhh ! … Ve … 

Veronica ! 

Veronica:  (argwanend) … hoe weet jij dat ik Veronica heet ? 
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Angelique: Euh ja, dat heb ik haar net verteld en ik heb haar ook verteld dat je op 

zoek bent naar jouw naamgenoot uit Sankt Gallen. 

Angelo: (in paniek) … die … die is hier niet ! 

Veronica:  Hoe weet u dat zo zeker ? En trouwens wie bent u ? 

Angelo: Ik ben Angelique, een vriendin van Angelo !...  Waarom bent u er zo zeker 

van dat jouw Angelo hier is ? 

Veronica:  Zijn auto staat hier ! 

Angelo:  Ben je wel zeker dat het zijn auto is ? 

Veronica:  100 % zeker ! 

Angelique:  Het is dan misschien wel zijn auto, maar wij hebben hem alvast niet gezien. 

Angelo: (neemt haar bij de schouder en wil haar naar buiten duwen) Weet je wat, ga jij 

nu maar rustig naar huis. Als Angelo opduikt zullen wij hem zeggen dat hij 

je onmiddellijk moet contacteren. 

Veronica: (draait zich weg) Nee! Ik blijf hier tot hij verschijnt ! 

Angelo: Dat kan nog lang duren ! 

Veronica: Het kan me niet schelen hoe lang het duurt, ik wacht tot hij verschijnt ! 

Angelique: Maar wat voor zin heeft dat ! Ik denk niet dat je hem van gedachten kan 

doen veranderen … 

Angelo: (beslist) Nee dat denk ik ook niet ! 

Veronica: Ik heb hem iets heel belangrijk te zeggen 

Angelo: (Schamper) Wat kan er nu zo belangrijk zijn dat je per se op hem wil blijven 

wachten ? 

Veronica: Dat is iets tussen mij en Angelo ! (plots krijgt ze weer hevige braakneigingen) 

Oh nee ! (loopt vlug weg naar de hall) 

Angelique: … Nu moet die weeral braken!?  (geschrokken)… Ze is zwanger ! 

Angelo: (verslikt zich en krijgt een hevige hoestbui) … zwa … zwanger !?  

Angelique: Ja ! Dat is nu al de tweede keer dat ze moet braken binnen een kwartier ! En ze 

heeft iets heel belangrijk te zeggen dat ze alleen aan jou wil vertellen ? Wat kan 

dat anders zijn dan dat ze zwanger is denk je ? 

Angelo: Verdomme hé ! Dat kan niet ! Dat mag niet ! … dat kan niet van mij zijn ! 

Angelique: Waarom ben je daar zo zeker van ? 

Angelo: (overtuigd) Ik vrij altijd veilig !  

Angelique: Tja, dan is er deze keer blijkbaar toch iets fout gelopen … 
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Helga: (komt de keuken uit gevolgd door Angus en Lorenzo. Alle drie dragen ze een 

keukenschort en hebben ze borden, bestek en glazen in de handen) Als ik goed geteld 

heb zijn we met zes, is het niet Angelo? 

Angelique: Nee, we zijn met zeven. Veronica blijft ook (glimlachend) … maar of die veel zal 

eten, betwijfel ik ten zeerste ! 

Helga: Ik zal toch maar een bord bijzetten. (gaat naar de keuken) 

Angelique: … ha, heeft ze je aan het werk gezet Lorenzo? 

Lorenzo: (zucht) Ja, er was geen ontkomen aan! (Dekt verder de tafel met Angus) 

Angèle: (komt de trap af) Is het eten nog niet klaar, want ik heb honger!! 

Helga: De soep is al klaar, ga dus maar aan tafel zitten 

Allen: (iedereen gaat pratend en discuterend over wie waar moet zitten aan tafel. 

Angelique-stoel 1, Angèle-stoel 2, Helga-stoel 3, Angus-stoel 4, Lorenzo-stoel 5 en 

Angelo-stoel 6) Vervolgens schept Helga de soep uit met de gebruikelijke 

commentaren erbij zoals “Wat voor soep is het?”, Voor mij maar één lepel”, Voor 

mij geen ballekes” “Ik heb maar twee ballekes enz. … 

Angelique: Smakelijk iedereen! 

Allen:  (door elkaar) … Smakelijk! 

Veronica: (komt terug binnen) … oh, jullie zijn aan het eten !? 

Angelo: Zet je maar bij aan tafel als je wil. … ook een bordje soep ? 

Veronica: (vlug) … Nee, dank je wel ! Als jullie het niet erg vinden ga ik daar zitten, want 

alleen al de geur van eten maakt me misselijk. (gaat in de éénzit zitten).  

Angelique: (op dat moment klingelt de koebel opnieuw) …. ’t Is niet (hoest) ’t is niet waar hé. 

Ik haal die verdomde bel van de deur! (Gaat naar de hall) 

Angèle: (streng tegen Angelo) Dat is nog altijd die oude bel die hier al 50 jaar hangt. Het 

wordt hoogtijd dat jullie een deftige deurbel installeren! 

Angelo: (zucht) Ja, tante! 

Angelique: (off scene) … u hier terug!? 

Carolien: Ja, het spijt me, maar mijn ruitenwissers doen het niet meer en in die sneeuwstorm is 

er zonder ruitenwissers geen doorkomen aan. Mag ik hierbinnen even wachten tot de 

storm is gaan liggen? 

Angelique: (met tegenzin) … ja natuurlijk … kom maar binnen! 

Angèle: Wie is dat? 

Angelo: Dat is iemand van een immo-kantoor die hier daarnet was. 

Angèle &Lorenzo: (verrast) Immo-kantoor!? 

Carolien: (komt binnen gevolgd door Angelique) Goede avond iedereen.  
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Allen: (door elkaar) Goede avond 

Carolien: Sorry dat ik jullie lastigval, maar mijn ruitenwissers zijn stuk en er is geen 

doorkomen aan in die sneeuwstorm. 

Allen: (door elkaar) Ja’ ’t is erg vanavond. Lang geleden dat het nog zoveel gesneeuwd 

heeft. Hopelijk komt er geen lawine van enz. 

Helga: Wil u ook een bordje soep?  

Carolien: (aangenaam verrast) oh ja graag! 

Helga: Ga daar maar zitten, naast Angelique.  

Carolien: (Tot Angelique) … Nogmaals bedankt dat ik hier mag schuilen. 

Angelique: … Oh, geen probleem hoor! 

Carolien: (Tot Angelo) Hopelijk gaat die storm snel liggen! 

Angelo: (zucht) … laat ons hopen, ja! 

Helga: (heeft ondertussen de soep uitgeschonken) Smakelijk! 

Carolien: … euh ja, dank u wel! 

Helga: Iemand nog wat soep? 

Allen: (door elkaar) Nee dank u. Ja graag. Voor mij extra balletjes als je er genoeg hebt 

enz. (terwijl de lampen beginnen te flikkeren horen we een steeds luider wordend 

gerommel van een lawine dat na een dertigtal seconden stilvalt 

https://www.youtube.com/watch?v=9K6l4Y1MBRo ) 

(Iedereen schrikt recht, roept door elkaar, probeert door de ramen te kijken maar het 

is donker buiten, …) … Wat is dat? Wat een lawaai! Dat is een lawine! Hopelijk 

komt die niet op ons huis terecht enz.  

Angelo:  (er valt even een stilte) … Oef, het is voorbij! Gelukkig is ons huis gespaard 

gebleven (gaat terug zitten) 

Allen: (iedereen gaat terug zitten en geeft de nodige commentaar op de voorbije lawine 

terwijl Helga met Angus afruimt als plots de koebel weer klingelt)  

Angelique: ’t is niet waar hé!  

Angelo: Die bel heeft in geen jaren zoveel geklingeld als vandaag (gaat naar de hall) 

Angelique: Ik had de bel beter echt van de deur gehaald!? 

Angelo: (geschrokken) … do …dokter!? (Dan heel luid voor Angelique) DOKTER! 

Dokter: Excuseer dat ik jullie weer kom storen, maar ik raak maar niet weg … 

Angelo: (zuchtend) … die lawine zeker? 

Dokter:  Ja, inderdaad ! 

Angelo: Kom maar binnen en doe je jas uit. 

https://www.youtube.com/watch?v=9K6l4Y1MBRo
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Angelique: (staat geschrokken recht) … ik …ik voel me plots niet zo goed!  

Angelo: (komt met de dokter binnen) Ik dacht eerlijk gezegd dat je allang weg was! 

Dokter: Ik kreeg eerst mijn wagen niet gestart en als dat dan uiteindelijk toch lukte en ik wou 

vertrekken zag ik die lawine komen. Gelukkig draaide die weg van jullie huis, maar 

de hele weg is metershoog bedolven onder de sneeuw. 

Lorenzo: Kunnen we hier dan niet meer weg? 

Dokter: Nee, ik vrees van niet! 

Carolien: (met een glimlach) … dan is er maar één mogelijkheid … en dat is hier blijven! 

Angelique: … hie … hier blijven? Allemaal? 

Allen:  (door elkaar) … Inderdaad. Ik klauter niet te voet over een paar meter sneeuw. Enz. 

Angelo: Er zit duidelijk niets anders op. We zullen er maar het beste van proberen te 

maken zeker?! 

Angelique: … OOOHHHH! (Zakt bewusteloos in elkaar) 

Black-out 

Tijdens de korte scènewissel kan facultatief een jodelliedje gespeeld worden vb. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAnxsSk40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAnxsSk40
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2° bedrijf 

Angelique: (Het is schemerdonker op de scène en Angelique ligt in de driezit en Angelo in 

de fauteuil, beiden met een deken op zich, en proberen te slapen, maar zijn 

constant aan het woelen) … pfff ik kan zo niet slapen! 

Angelo: Ik ook niet ! 

Angelique: Ik ben blij dat jij hier ook beneden bent. Gelukkig dat je die dokter er van hebt 

kunnen overtuigen om toch maar boven te gaan slapen. 

Angelo: (lacht) Amai ja ! Je hebt jouw rol wat té goed gespeeld Angelique. Hij wou al een 

helikopter laten komen om jou naar een ziekenhuis over te brengen … 

Angelique: (bezorgd) … Zouden we niet beter stoppen met die komedie Angelo? 

Angelo: Maar waarom ? Iedereen is er van overtuigd dat ik jou ben en jij mij.  

Angelique: Het is zo vermoeiend om in mijn rol te blijven !  

Angelo: Tot morgenochtend zijn we onder ons twee en morgenmiddag zullen ze de weg wel 

weer vrij hebben en is iedereen weg, dus we moeten dit spelletje nog maar een paar 

uurtjes volhouden. (lacht) Het heeft me trouwens al een hele week ziekteverlof 

opgebracht ! Bedankt hé ! 

Angelique: … (er valt even een stilte) …wat vind jij eigenlijk van Lorenzo ? 

Angelo: … ik weet het niet … op een of andere manier ligt hij me niet zo goed, maar ja ik ben 

een man natuurlijk. 

Angelique: Ik heb er eerlijk gezegd ook niet zo’n goed gevoel bij … maar de omstandigheden 

zijn natuurlijk niet ideaal … 

Angelo: (lacht) … zeg wist je dat Helga jou wel ziet zitten ? 

Angelique: (geschrokken) … wat, Helga !? Oei ?! Dat is zeker omdat ik haar een kus heb 

gegeven ! 

Angelo: Heb jij haar gekust !!! 

Angelique: Gewoon op de wang, uit vrouwelijk enthousiasme omdat ze zo goed met papa 

omgaat ! 

Angelo: Ja, dat moet ik toegeven. Hij is nog nooit zo rustig geweest bij iemand anders. 

Angèle: (komt de trap af en steekt het licht aan) Ik hoorde nog gepraat, dus ben ik maar even 

naar beneden gekomen om met jou te praten Angelique. Met al dat volk hier in huis 

is het er nog niet van kunnen komen. 

Angelo: … En waarover wil je met mij praten ? 

Angèle: Over jouw papa, … mijn broer. 

Angelo: ... Oei, is er een probleem ? 

Angèle: (tot Angelique) Kan je ons even alleen laten. Dit is een familieaangelegenheid 
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Angelo: (snel) Angelo blijft hier! Hij mag alles horen! 

Angèle:  … Mij goed. … Heb je er al aan gedacht om hem in een bejaardentehuis te laten 

opnemen ? 

Angelique: (Geschrokken) … Maar nee ! Waarom zou ik … euh Angelique dat doen !? 

Angèle: Je kan hem niet alleen thuis laten. 

Angelique: Maar ik blijf toch bij hem thuis ! 

Angèle: (verwonderd) Ik dacht dat Angelique bij hem bleef ? 

Angelo: (vlug) Ja natuurlijk ! IK blijf bij hem … Angelo is wat in de war. Ik denk dat hij 

wat geschrokken is door uw vraag. Ik ten andere ook. 

Angèle: Hoe oud ben jij nu Angelique ? 

Angelo: … Veertig ! 

Angelique: (snel) …IK ben veertig, Angelique! … Jij bent achtendertig … 

Angelo: … euh ja, da’s waar ook. Ik ben precies ook helemaal van slag … 

Angèle: Jij wil toch niet heel jouw leven thuis blijven en in dit godvergeten gat wonen … 

Angelo: … euh … n…nee ? 

Angelique: (fel) Daar is toch niets mis mee, Angelique ! 

Angèle: (streng tot Angelique) Jij bekijkt het teveel als man Angelo !  

Angelique: (schamper) Ik denk het niet ! 

Angèle: De tijd dat de vrouw thuis moet blijven om voor alles en iedereen te zorgen is al lang 

voorbij ! Jij moest al lang een man en kinderen hebben … Maar als je thuis blijft zal 

je er hier nooit een vinden … 

Angelo: (weet niet goed hoe reageren) … euh ja, misschien heb je wel een beetje gelijk  

Angèle: Zie je wel ! Dus moeten jullie er voor zorgen dat jullie papa een goed onderkomen 

vindt in een goed bejaardentehuis … Nu, je moet dat vandaag niet beslissen, maar ik 

zou daar toch niet te lang mee wachten . De waarde van dit huis gaat er alleen maar 

op achteruit … 

Angelo: … (argwanend) … zeg, maar wat heeft dat hier te betekenen ? Eerst komt die 

Carolien uit het niets opdagen om ons huis te kopen en nu wil jij ook al dat we 

het verkopen. Dat kan toch geen toeval zijn ? 

Angèle: (verrast) Die Carolien ? … maar nee, ik heb die nog nooit gezien. Ik wist trouwens 

niet eens dat zij jullie huis wou kopen ? Ik vroeg me al af wat die hier kwam doen ! 

Angelique: Dat klopt wel. Zij was boven als die Carolien hier is komen binnenvallen… 

Angelo: (schamper) Ik vind het wel heel erg nobel van u tante dat je zo bezorgd bent 

om onze toekomst … 
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Angèle: Is dat nu zo raar ? Angus is mijn enige broer en jij bent mijn enige nicht … straks 

blijft er niemand van de familie over … 

Angelique: (schamper) … ik ben echt ontroerd door zoveel bezorgdheid ! Angelique heeft 

je 10 jaar niet gezien en nu sta je hier totaal onaangekondigd. Toch een beetje 

raar, niet ! Hier moet iets achter zitten ! 

Angèle: (schreeuwt nu luid) … Waar moei jij je eigenlijk mee !?  Ik heb alleen maar goede 

bedoelingen! Zo’n behandeling heb ik echt niet verdiend ! 

Angus: (Doordat de discussie tussen Angèle en Angelo en Angelique steeds heviger werd is 

Angus wakker geworden en die stormt nu toeterend met zijn helm op en zijn bijl in de 

aanslag van de trap af ;Op de laatste trede blijft hij staan … Ten aanval ! De vijand 

is in zicht ! 

Angèle: (Steekt afwerend haar handen uit) … Rustig Angus ! Ik ben het, jouw zuster Angèle  

Angus: Een monster ! Dood aan alle monsters ! (stormt op haar af) 

Angèle: (loopt gillend naar de tafel ) … Hou hem tegen! Hou hem tegen !  (Angus loopt har 

toeterend achterna  en zo een paar rondjes rond de tafel. Angelo en Angelique 

genieten hiervan en kijken lachend toe) 

Angelo:  … rustig papa ! Dat is tante Angèle … ( Angus reageert niet onmiddellijk) Stop ! 

Papa Stop ! Kom hier, bij Angelique ! 

Angus: (Gaat mokkend tot bij Angelique) … een monster ... dat is een monster ! 

Angelo: … Kom papa, kom bij Angelique ! 

Angus: (klampt zich aan Angelique vast) … Angelique … Angelique ! 

Angelique: Laat hem nu maar even bij mij Angelique, hij is in de war. Hij haalt ons precies 

door elkaar. 

Angèle: (boos) … zie je nu wel ! Hij moet hoogdringend geplaatst worden ! Hij is agressief en 

hij kent niet eens meer het onderscheid tussen zijn dochter en een buitenstaander … 

Angelo: (giftig) En wie zijn schuld zou dat zijn denk je … 

Helga: (Is in kamerjas de trap afgekomen) … excuseer dat ik niet eerder naar beneden ben 

gekomen, maar ik was precies diep aan het slapen (gaat naast Angus zitten en streelt 

op zijn rug)  … wil je graag een tas warme chocomelk Angus ? 

Angus: (kijkt verheugd op ) … chocomelk ! 

Helga: (staat recht) Kom, kom mee naar de keuken dan maken we het samen klaar. 

Angus:  (klampt zich vast aan Angelique) Angelique! Angelique !  

Helga: Angelique staat hier, Angus. Kom, zij zal wel met ons meegaan. 

Angelique:  (snel)  Ik zal wel meegaan.  (verdwijnt met Angus en Helga in de keuken) 

Angèle: (komt achter de tafel uit) … Hij denkt echt dat Angelo zijn dochter is ! 
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Angelo: (zenuwachtig zo ver mogelijk van Angèle blijvend) … Ja, vreemd hé. 

Dat heeft hij nu nog nooit eerder gehad. 

Angèle: Je ziet nu toch zelf dat hij niet meer hier kan blijven … Je moet hem zo snel mogelijk 

laten plaatsen … 

Angelo: (ongeduldig) Jaaaa tante! Ik heb u nu wel begrepen! Ik zal er over nadenken 

(richting trap) … ik heb nu behoefte aan een warm bad ! 

Dokter: (komt de trap af) Ik kan hier maar niet in slaap geraken, maar ja wat wil je, een 

vreemde omgeving, een vreemd bed en dan al dat kabaal hier beneden … wat is er 

eigenlijk aan de hand ? 

Angelo: (zegt fijntjes ) … dat zal mijn tante u met alle plezier wel in geuren en kleuren 

vertellen, dokter ! (gaat de trap op)  

Angèle: (gretig) Ik ben blij dat ik u kan spreken dokter ! 

Dokter: (argwanend) Daar twijfel ik niet aan mevrouw. Waar kan ik u mee van dienst zijn ? 

Angèle: Kent u iets van zwakzinnigheid dokter ? 

Dokter: (verrast) Zwakzinnigheid ?! 

Angèle: Ja, het zot in de kop als het ware … 

Dokter: Ja, ik weet echt  wel wat zwakzinnigheid is, mevrouw. … Vraagt u dat in het 

algemeen of hebt u een bepaald iemand op het oog ? 

Angèle: Mijn broer ! Angus !. Die met zijn hoorn rond zijn nek 

Dokter: Wat is er met uw broer ? 

Angèle: Je ziet toch dat hij helemaal kierewiet is ? 

Dokter:  … euh, ik weet niet of “kierewiet” een juiste omschrijving is, maar hij is inderdaad 

niet helemaal zoals de rest van ons hier. 

Angèle: Hij heeft me al een paar keer aangevallen in de korte tijd dat ik hier ben en daarnet 

kende hij niet eens het verschil tussen zijn dochter en die Angelo … 

Dokter: Ja … en …? 

Angèle: Ja, zo iemand moet toch dringend opgenomen worden … 

Dokter: Om daarover te kunnen oordelen zou ik hem eerst eens grondig moeten onderzoeken.   

Tot op heden heb nog niets opgemerkt van die agressie  en verwardheid waarover u 

het hebt.  (terwijl de dokter dit zegt gaat de keukendeur open en komt Angus buiten) 

Angus: Ten aanval ! De vijand is in zicht ! 

Angèle: (Steekt afwerend haar handen uit) … Rustig Angus ! Ik ben het, jouw zuster Angèle  

Angus: Een monster ! Dood aan alle monsters ! (stormt op haar af) 

Angèle: (loopt gillend achter de sofa) … Hou hem tegen! Hou hem tegen !   
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Angelique: (trekt hem weg) Rustig Angus, kom hier bij Angelo 

Angus: ANGELIQUE !!! 

Angelique: (zenuwachtig) Ja hoor , als jij vind dat ik Angelique bent dan bén ik Angelique ! 

Kom mee naar boven we gaan slapen (gaat de trap op) 

Helga: Kom Angus (Gaat met hem ook de trap op) 

Angèle: (als ze weg zijn) Ziet u nu dokter, zo’n man moet toch opgenomen worden  

Dokter: (bezorgd) Ik moet toegeven dat dit er  inderdaad niet zo goed uit ziet 

Angèle: (Begerig) Kan u er dan niet voor zorgen dat hij opgenomen wordt 

Dokter: Rustig … rustig mevrouw. Zo eenvoudig is het niet ! Ik ben ten eerste niet zijn 

behandelende dokter en ten tweede lijkt me  hier het advies van een psychiater en/of 

een geriater onontbeerlijk … 

Angèle: (ontgoocheld) … kan u dan minstens mijn nicht ervan te proberen overtuigen dat hij 

beter wordt opgenomen ? 

Dokter: (bedenkelijk) Ik vraag mij af waarom u er zo op aandringt om uw broer te laten 

opnemen ? 

Angèle: Omdat ik bezorgd ben om hem dokter  en omdat ik denk dat hij hier niet zo goed 

verzorgd wordt … 

Dokter: (Nadenkend) … misschien hebt u wel gelijk. Uw nicht gedraagt zich ook niet bepaald 

gewoon . Ik zal het er met haar eens over hebben . Maar nu ga ik eerst proberen nog 

iets te eten te pakken te krijgen in de keuken  (gaat weg)  

Angèle: Dank u dokter! (als de dokter weg is) … Ik hoop dat ik ze overtuigd krijg ! Maar ik 

moet toch ook eens horen wat die Carolien van plan is. Misschien kan ik haar wel voor 

mijn kar spannen ….  

Angelo: (komt de trap af) Het is hier verdorie ’s nachts bijna nog drukker dan overdag.  

Angèle: Amai, dat was wel een heel snel bad. 

Angelo:  Er is teveel volk in de badkamer. Ik probeer straks wel opnieuw ?  

Angèle: Ik ga nog een poging doen om te slapen ! (gaat tot aan de trap en draait zich om)  

 … och ja, de dokter is net in de keuken en hij wil jou iets zeggen (gaat de trap op)  

Angelo: (verwonderd) … wat wil die mij nu zeggen ? (de dokter komt net uit de keuken)  

Dokter: … excuseer, juffrouw dat ik zomaar jullie keuken ben binnen gegaan, maar ik had heel 

erg honger. 

Angelo: Geen probleem dokter! À propos, mijn tante zei me net dat u mij iets wou zeggen? 

Dokter: … Die laat er ook geen gras over groeien zeg . Nu ja, ze drong er bij mij nogal op aan 

het met jou over jouw vader te hebben ? 

Angelo: (schamper) Laat me raden ! … Ze wil dat hij wordt opgenomen ! 
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Dokter: Inderdaad ! En eerlijk gezegd, zoals ik hem daarnet bezig zag denk ik dat dit 

misschien toch niet zo’n slecht idee zou zijn… 

Angelo: (kordaat) … Luister dokter, ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, maar ik wil 

het er nu niet over hebben ! De omstandigheden zijn momenteel nogal euh … laat 

ons zeggen verwarrend voor hem. 

Dokter: Geen probleem, juffrouw ! Laat maar horen als je het er wél wil over hebben. 

Ik ga nu een nieuwe poging doen om te slapen …(gaat trap op) 

Angelo: OK, dank u wel dokter ! (gaat naar de kast en haalt er een volle fles whisky uit en 

een glas, zet zich in de sofa, schenkt zich een vol glas uit en drinkt het in een grote slok 

half leeg) … amai dat doet deugd ! Daar was ik echt wel aan toe !  (drinkt met een 

volgende slok het glas leeg en schenkt het terug vol) .. Ik vraag me af waarom tante 

Angèle Angus per se wil laten opnemen … daar moet meer achter zitten (neemt nog 

een slok) 

Lorenzo: (komt de trap af) … ha lieve Angelique, hier ben je ! 

Angelo: (was net aan het drinken en proest het uit) … ah …oh …Lorenzo ! 

Lorenzo: Je bent alleen  … dat is goed, dan kunnen wij eindelijk eens praten. … mag ik mij ook 

iets te drinken nemen ? 

Angelo: (ongemakkelijk) … ja hoor, doe maar ! (drinkt zichzelf nog een slok moed in) 

Lorenzo: (gaat naar de kast en haalt er een volle fles cognac uit en een glas, zet zich in de sofa 

naast Angelo, schenkt zich een vol glas uit en drinkt het in een grote slok half leeg) … 

amai dat doet deugd ! Daar was ik echt wel aan toe !   

Angelo: Ik hoop dat de weg morgen snel weer vrijgemaakt wordt … 

Lorenzo: Ja dat hoop ik ook, want ik moet morgen op de woonbeurs werken … 

Angelo: Och ja, je moet werken omdat zijn naamgenoot onverwacht ziek is geworden 

vertelde Angelo mij. 

Lorenzo: Ja, dat klopt! 

Angelo: (overdreven zenuwachtig lachend) … en vind je dat ze wat op elkaar lijken de 

Angelo hier en jouw Angelo ? 

Lorenzo: Nee, helemaal niet ! De Angelo hier heeft préséance en straalt iets uit  zo met die snor  

Angelo: En jouw werknemer ?  

Lorenzo: Mijn werknemer is in mijn ogen maar een nietsnut en straalt dat ook uit …(drinkt een 

slok van zijn glas) 

Angelo:  Oooohhhh ! (geeft hem een stevige por waardoor Lorenzo zich verslikt) 

Lorenzo: (proestend) Wat is er  ? Waarom geef je me zo’n stomp ? 

Angelo: Oh excuseer me Lorenzo. Ik wou je echt niet zo hard stompen hoor … En lijken 

ze fysiek op elkaar ? 
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Lorenzo: Die van mij heeft geen snor en is kleiner en dikker denk ik. 

Angelo: Ooooohhhh ! (wil weer een stomp geven maar houdt zich net op tijd in) 

Lorenzo: Maar we moeten het nu toch niet over die twee Angelo’s hebben lieve Angelique 

… (Schuift dichter tegen Angelo die een stevige slok van zijn glas neemt) 

Angelo: (wanhopig) .. Ja, je hebt gelijk Lorenzo 

Lorenzo: Zie jij een toekomst tussen ons beiden zitten Angelique … ik alvast wel  

Angelo: Misschien wel Lorenzo, ik vind je zeker niet onaantrekkelijk maar ik wil 

toch ook graag weten of je me enige financiële zekerheid kan geven … Ik 

ben altijd thuis gebleven om voor mijn vader te zorgen en ben dus nooit 

gaan werken. Veel steekt er niet in mijn spaarpotje. 

Lorenzo: Maar lieve Angelique toch. Ik ben eigenaar van een bouwfirma en ben dus 

zeker niet onbemiddeld. Ik geef toe dat de zaken momenteel niet zo goed gaan, 

maar … (neemt een stevige slok van zijn glas) … met jouw hulp zouden we 

onze toekomst in één klap veilig kunnen stellen … 

Angelo: (Schrikt) … hoe zou ik jouw … euh onze toekomst kunnen veilig stellen ? 

Lorenzo: (neemt zijn hand vast) … als wij een koppel zouden vormen dan kunnen we bij 

mij thuis gaan wonen en dan zoeken we voor jouw vader een leuk 

bejaardentehuis … 

Angelo: (schrikt en zegt van hem wegdraaiend) … jij ook al ! 

Lorenzo: Wat zeg je Angelique ? 

Angelo:  … nee, niets … maar waarom moet mijn papa dan naar een bejaardentehuis ? 

Lorenzo: Hij kan niet alleen blijven en dan kunnen we de boerderij en de gronden 

verkopen … ik weet dat die heel veel geld waard zijn ! 

Angelo: (is nu heel geïnteresseerd) … heel veel geld, zeg je ? … drink nog eens 

Lorenzo ! (drinkt zelf zijn glas leeg en vult terug bij) … over hoeveel geld 

spreken we dan, Lorenzo ? 

Lorenzo: (listig) … dat zal toch misschien wel zo’n tweemiljoen zijn, maar als je lang 

genoeg wacht zal ze ongetwijfeld nog in waarde stijgen… Weet je wat , ik kan 

ze van jullie kopen dan hebben jullie dat bedrag toch al .. en de latere 

meerwaarde  zal dan voor ons samen zijn Lieve Angelique  … 

Angelo: …  Die Carolien wou er ook al tweemiljoen voor geven! 

Lorenzo: (tegen zichzelf) … zo, er is al concurrentie (tegen Angelo) … oh maar dan doe 

ik er nog honderdduizend bovenop … 

Angelo: (sarcastisch) … oh, hoe genereus Lorenzo … je bent veel te goed voor ons . 

Lorenzo: (denkt dat hij de buit al binnen heeft) …Voor jou zou ik alles doen, Angelique.  

Ben je  dan akkoord dat we het zo doen ? 
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Angelo: (gespeeld enthousiast) … ik ben akkoord, maar ik wil het er wel nog met 

mijn tante over hebben natuurlijk. Zijn is tenslotte zijn zuster. 

Lorenzo: (vals) … en denk je dat die akkoord zal gaan ? 

Angelo: … oh, ik overtuig haar wel  ! 

Lorenzo: Oh Angelique, je bent een schat ! (grijpt hem plots vast en wil hem kussen) 

Angelo: (probeert geschrokken te ontsnappen) … maar er is nog iets! 

Lorenzo: (verslapt zijn greep) … wat dan ? 

Angelo: Papa ! Papa moet ook akkoord zijn! 

Lorenzo:  Oh, maar dat regel jij toch wel, lieve schat ! (wil hem weer kussen, waaraan 

Angelo wanhopig probeert te ontsnappen )  

Helga: (Komt de trap af met Veronica) … Amai dat gaat er hier hevig aan toe ! 

Angelo: (ontsnapt opgelucht aan Lorenzo) ... Mijn bad ! … mijn bad is aan het vol 

lopen. Straks loopt het nog over ! (grijpt de fles Whisky mee en haast zich 

naar boven) 

Lorenzo: …  Ik ga even een luchtje scheppen !(grijpt de fles cognac en gaat naar buiten) 

Veronica: (lacht) … We zijn net op tijd naar beneden gekomen voor Angelique, heb ik de 

indruk ! Zij leek niet echt opgezet met die Lorenzo’s avances. 

Helga: (gaat in de zetel zitten) Waarover wou je me eigenlijk spreken ? 

Veronica: Over die familie hier 

Helga: De Müllers ? 

Veronica: Zijn die niet een beetje … euh hoe moet ik het zeggen … een beetje raar ? 

Helga: Waarom denk je dat ? 

Veronica: Die papa is echt niet helemaal meer bij zijn verstand en die zus doet ook 

behoorlijk raar vind ik en die vriend van haar, die Angelo ook al. 

Helga: … Ja, wat de papa betreft heb je gelijk, maar Angelique … ik weet het niet … ze 

is  nogal zenuwachtig zou ik zeggen, maar of ze nu zo raar is ? Maar daar heb jij 

toch niets mee te maken … 

Veronica: Ik verkeer ook met een Angelo Müller ? 

Helga: Oh en zijn die familie van elkaar ? Angelo en Angelique alvast niet , hoewel ze 

dezelfde familienaam hebben. 

Veronica: Ze beweren dat ze mijn Angelo niet kennen, maar die Angelique lijkt enorm op 

mijn Angelo … alhoewel, (bitter)…  mijn Angelo ... 

Helga: Hoe bedoel je ? 

Veronica: Hij heeft het uitgemaakt  ! 
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Helga: (verwonderd) Maar waarom ben je dan hier als jullie geen koppel meer zijn  

Veronica: Hij heeft me van de ene dag op de andere laten staan met een simpel sms’je en 

sindsdien ontwijkt hij mij op alle mogelijke manieren. Ik wil uit zijn mond horen 

wat de reden is waarom hij mij heeft gedumpt … en ik wil hem ook persoonlijk 

bedanken voor het cadeautje dat hij me heeft nagelaten … 

Helga:  (voorzichtig) … je bent er misschien niet zo blij mee, maar ik zal je toch maar 

proficiat wensen ! 

Veronica: (springt verontwaardigd recht) … PROFICIAT !?! 

Helga:  (niet begrijpend) …euh Ja ! 

Veronica: (boos) VOOR EEN GESLACHTSZIEKTE !? 

Helga: … Een geslachtsziekte ??? … maar ben je dan niet zwanger ? 

Veronica: ZWANGER ?!? Hoe kom je er bij dat ik zwanger zou zijn ? 

Helga: Iedereen hier is van overtuigd dat je zwanger bent omdat je niets anders doet dan 

braken.  

Veronica: (kalmeert) Oh, dat braken … nee dat is omdat ik buikgriep heb. Ik ben helemaal 

niet zwanger . 

Helga: Maar je hebt wel een geslachtsziekte ? 

Veronica: Ja ! 

Helga: Ben je zeker ? 

Veronica: Ja ! Ik heb er zelfs een medisch attest van ! 

Helga: En je bent zeker dat het van jouw Angelo is ! 

Veronica: Van wie anders !? 

Helga: Ja, als je daar zeker van bent … maar dat bespreek je dan best met hem … 

Veronica: (boos) Waarom denk je dat ik hier ben ! 

Helga: Maar hij is hier niet ! Ik ben hier van deze namiddag en ik, heb hem nog niet 

gezien !  

Veronica: Zijn auto staat hier, dan kan hij niet ver uit de buurt zijn. Ik wacht tot hij 

tevoorschijn komt ! 

Helga: Met die lawine kan je hier toch niet weg … (staat recht en gaat naar de keuken) 

Succes ! 

Angelique:  (komt de trap af)  Zo, ben jij nog wakker ? 

Veronica: (kortaf) Zoals je ziet ! 

Angelique: (neemt een fles rode wijn van de kast) Ik ga me een glaasje wijn uitschenken; 

Wil je er ook één ? 
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Veronica: (trekt grote ogen) Absoluut niet (holt het braken onderdrukkend naar de hall) 

Angelique: Och ja, die is zwanger. Die mag geen alcohol drinken natuurlijk (schenkt zich 

een glas uit en gaat in de sofa zitten)  

Carolien: (komt de trap af en heeft een witte blouse of hemd aan met daaronder een 

topje) Ha … Angelo was het zeker hé? …  Kan je ook niet slapen ? 

Angelique: Ja !   ….(zucht ) en  Nee ! 

Carolien: (Verwonderd) … euh Hoe bedoel je ? 

Angelique: Ja, ik ben Angelo en Nee ik kan niet slapen ! 

Carolien: Heb je er iets op tegen als ik er even kom bij zitten ? 

Angelique: (met tegenzin) … Nee hoor. 

Carolien: (er valt even een stilte) … zou ik misschien ook een glaasje wijn mogen 

hebben ? 

Angelique: (in gedachten verzonken) … euh … wat vroeg je ? 

Carolien: Of ik misschien ook een glaasje wijn zou mogen ? … dan val ik straks  

misschien makkelijker in slaap. 

Angelique: Ja natuurlijk. (staat recht en haalt een glas uit de kast) Excuseer dat ik het 

niet zelf voorstelde, maar ik ben er vanavond niet helemaal met mijn 

gedachten bij. (schenkt het glas vol) 

Carolien: Oh maar da’s niet erg hoor. Dat begrijp ik absoluut. Je bent er volgens die 

dokter niet zo goed aan toe … (vol ontzag) Hij wou zelfs een helikopter laten 

komen om je op te halen … 

Angelique: Oh … maar zo erg is het niet hoor (glimlacht) Ik deed er een schepje 

bovenop …het is tenslotte mijn controledokter ! 

Carolien:  Controledokter ? 

Angelique: Ja, mijn baas heeft hem gestuurd omdat hij denkt dat ik niet echt ziek ben. 

Carolien:  En ? 

Angelique: (grijnslacht) … mijn baas heeft gelijk ! 

Carolien: (lacht hartelijk) … foei ! Angelo ! Wat stout van jou ! Daar moet je lef voor 

hebben 

Angelique: (overtuigd) Zoiets zou ik normaal gezien nooit doen, maar de 

omstandigheden hebben mij ertoe gedwongen … 

Carolien:  (begint toenadering te zoeken) Oh, maar ik vind het helemaal niet erg hoor … 

ik heb het wel op mannen met lef … 

Angelique: … Oh vind je dat ik lef heb ?  
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Carolien: (schuift wat dichter naar Angelo) … meer zelfs, ik vind ook dat je knap bent ! 

(legt haar hand op Angeliques been) 

Angelique:  (Had net een volle slok wijn in de mond, schrikt zich rot en proest alles uit op 

Carolien haar gezicht en blouse. Carolien springt recht en slaakt een gil. Fel 

hoestend excuseert Angelique zich) Oh excuseer ! Dat was helemaal niet 

mijn bedoeling … maar ik krijg plots zo’n felle hoestbui … 

Carolien: (vermant zich) … het is niet erg hoor. Dat kan gebeuren als je ziek bent. Waar 

kan ik me even afdrogen ? 

Angelique:  Daar in de keuken … nogmaals sorry hoor ! 

Carolien:  Trek het je niet aan. Ik ben zo terug ! (verdwijnt in de keuken) 

Angelique: (licht verbijsterd) Nu wil die mij verdomme versieren … 

Angelo: (komt licht wankelend de trap af met de lege whiskyfles in de hand. Hij heeft 

duidelijk teveel gedronken en spreekt in de volgende dialogen met Angelique 

met een dubbele tong) … wat heeft dat lawaai hier te betekenen ? 

Angelique: Nu probeerde die Carolien mij te versieren ! 

Angelo: Hola Angelique … en Helga heeft ook al een boon voor jou ! 

Angelique: (schamper) Ik heb verdomme veel meer succes als man dan als vrouw ! 

Misschien moet ik me wel laten ombouwen … 

Angelo: (lacht) Nee hoor Angelique, blíjf jij maar Angelique !  

Angelique:  (lacht ) Ik schrok me een ongeluk toen ze haar hand op mijn been legde. Ik heb 

haar van het schrikken vol gespuwd met wijn. 

Angelo: (Overtuigd) Ik denk niet dat die echt verliefd is op jou Angelique … die is uit 

op de boerderij. Die probeert jou in te palmen zodat jij me zou overtuigen de 

boerderij aan haar zou verkopen … (neemt ondertussen een nieuwe fles whisky 

uit de kast en schenkt zich een vol glas uit) 

Angelique:  (Twijfelend) Zou je denken ? 

Angelo: Ik ben er zeker van  ! Daarnet probeerde Lorenzo het ook al met mij ! 

Angelique: Ja maar die is hier toch voor een date met mij ? Die zal het toch wel menen ? 

Angelo: Ik moet je ontgoochelen Angelique. Als de aap uit de mauw kwam bleek dat hij 

ook op de boerderij uit is … ik vrees dat het daarom is dat hij jou heeft 

uitgekozen … 

Angelique: (verontwaardigd) Wat ! Meen je dat !? … Verdomme  daar gaat hij niet goed 

van zijn ! Waar is hij ! 

Angelo:  (houdt haar tegen) Nog even geduld Angelique ! We moeten nu het spelletje 

verder mee spelen. Ik wil weten waarom iedereen plots de boerderij wil ? We 

krijgen er vlot 2 miljoen voor van zowel Lorenzo als Carolien … dat wil volgens 

mij alleen maar zeggen dat ze om een of andere reden veel meer waard moet zijn. 
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Angelique: Ja, daar begin ik ook overtuigd van te raken … ik denk dat me even laat  

versieren door Carolien als ze terugkomt en ik probeer haar uit te horen. 

Angelo: Prima idee ! Waar is ze nu ? 

Angelique: In de keuken, zich een beetje aan het fatsoeneren. 

Angelo: Ok, dan ga ik maar beter terug naar boven (verdwijnt) 

Carolien:   (Komt de keuken uit met de natte blouse in de hand en legt die over een stoel)  

… Helga heeft ze uitgewassen, dat is toch echt een schatje, vind je niet ! 

Angelique: (zucht) … Ja da’s waar !  

Carolien: (een beetje suggestief) Vind je het erg als ik terug naast jou kom zitten ? 

Angelique: (gespeeld enthousiast) Nee hoor, graag zelfs … (lachend) ik zal je niet meer 

nat spuwen … wil je nog wat wijn ? 

Carolien: Ja graag ! (terwijl Angelique uitschenkt) … wóón jij eigenlijk hier ? 

Angelique: Nee hoor, ik woon op een appartement in Sankt Gallen 

Carolien: Dan ben je zeker gelukkig dat je hier niet meer in dat  “gat” moet wonen ? 

Angelique: (gemaakt opgelucht) Ja hoor, ik was het hier kotsbeu ! Ik snap niet dat 

Angelique het hier zolang uithoudt ! 

Carolien:  Dat doet ze ongetwijfeld voor jullie vader … 

Angelique: Ja dat is wel zo .. maar eerlijk gezegd denk ik ook dat ze liever in de stad 

zou wonen … 

Carolien: (Enthousiast) Natuurlijk ! …. En zijn jullie eigenlijk wel zeker dat jullie vader 

zelf wel hier wil blijven ? 

Angelique:  (Gespeeld stomverbaasd) … maar dat we daar zelf niet eerder aan gedacht 

hebben ! Eerlijk gezegd dat hebben we hem eigenlijk nog nooit gevraagd … 

Carolien:  Dan zou ik daar niet te lang mee wachten om hem dat te vragen! 

Angelique: Maar neem nu aan dat hij ook naar de stad wil …dan zal het natuurlijk wel 

een smak geld kosten om daar een goede woonst voor Angelique en geschikte 

opvang voor papa te vinden. 

Carolien: (Enthousiast) Maar met het geld dat ik jullie voor de boerderij geef zal dat geen 

enkel probleem zijn ! 

Angelique: Hoeveel zei je weer dat je er voor wou geven  ? 

Carolien: Twee miljoen ! 

Angelique: (nadenkend) Twee miljoen is inderdaad wel een fors bedrag ... en jij, wat 

verdien jij er aan als je ons al 2 miljoen geeft ? 
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Carolien: (gespeeld luchtig) … oh maar superveel verdien ik daar zelf niet aan hoor! OK, ik 

verdien wel goed mijn boterham, maar er komen ook nog heel wat kosten en veel 

werk bij kijken! … (Gretig) En ben je akkoord voor 2 miljoen ? 

Angelique: (gespeeld hard twijfelend) … ik weet het toch niet hoor … Ik moet er toch nog 

eens goed over nadenken .. 

Carolien: (Gooit het nu over een andere boeg en trekt haar topje wat naar beneden en legt 

haar hand weer op “Angelo’s” been ) …Zeg Angelo,  woon je eigenlijk alleen  

op je appartement in Sankt Gallen? 

Angelique: … euh ja. … Waarom wil je dat weten ?  

Carolien: (verleidend) … Ik dacht zo bij mezelf … zo’n knappe man zal zeker wel een 

vriendin hebben … 

Angelique: (met zwoele stem) … Nee Carolien … ik ben vrij … helemaal vrij  (legt haar 

hand op haar been) … en jij ben jij nog vrij ? 

Carolien: (Schrikt van het offensief van “Angelo”) … oh …euh … ja  Angelo… Ik ben 

nog vrij  … maar  

Angelique: (laat haar niet uitspreken en hijgt zwoel verder)   … van zodra jij binnen 

kwam deze namiddag sloeg mijn hart op hol … en nu … nu je zo vlak bij 

mij bent  kan ik er niet aan weerstaan … (kruipt bijna op haar) … ik wil je 

… ik begeer je Carolien … 

Carolien: (Probeert totaal van slag uit de zetel te ontsnappen) …. Ga … gaan we niet wat 

snel Angelo … ik … Ik weet niet of … 

Angelique: (zwaar hijgend) … ik wil het hier en nu met jou in de zetel doen Carolien !  

(trekt aan haar topje) … trek dat topje uit! 

Carolien:  (worstelt zich in paniek onder Angelo uit en vlucht gillend de trap op) … Nee! 

Nee !  Je bent gek ! Nee! Ik wil niet ! Help! Help ! … 

Helga: (Komt verwonderd uit de keuken) … Wat is hier in godsnaam aan de hand? 

Angelique: (Komt bijna niet bij van het lachen en zegt dan proestend) … Ik heb haar op 

mijn manier duidelijk gemaakt dat ze het beter niet probeert aan te leggen 

met mij!  

Helga: (beetje jaloers) … Probeerde zij het aan te leggen met jou ??? 

Angelique: Ja, maar eerder uit financiële dan uit amoureuze overwegingen. 

Helga: Bij Angelique loopt het precies ook niet van een leien dakje … Ik denk dat het te 

snel gaat voor haar … 

Angelique: … Ja, je hebt waarschijnlijk wel gelijk, maar op een zekere leeftijd mag je 

ook niet meer te lang wachten of je kansen zijn verkeken … 

Helga: (zucht) …. Ja, dat is ook waar … 

Angelique: Oei, je zucht … spreek je uit ervaring misschien ? 
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Helga: Ja, helaas wel ! 

Angelique: (verwonderd) Ben jij ook nog alleen ? 

Helga: Jammer genoeg wel . 

Angelique: (ongelovig) Hoe is dat mogelijk ? Dat begrijp ik niet ?! 

Helga: (zucht) Hoe dat mogelijk is ?  Er zullen wel meerdere redenen zijn, zeker… Ik 

kan je er alvast een aantal opnoemen maar eigenlijk wil ik je daar niet mee 

lastigvallen. We kunnen beter allen gaan slapen, het is al na middernacht. 

Angelique: Toch wel, het interesseert me absoluut en ik wil die redenen heel graag 

horen … Ik kan nu toch niet slapen. Kom, drink een glaasje mee en zet je 

hier naast mij (neemt nog een extra glas en gaat in de sofa zitten naast 

Helga)… kom op Helga vertel ! 

Helga: (een beetje ongemakkelijk) … normaal vertel ik  niet zo snel iets over mezelf en 

zeker niet aan mensen die ik nog maar net ken … en al zeker niet aan een man … 

Angelique: (verwonderd) … ja maar, ik wil je niet verplichten hoor. Als je er niet 

graag over spreekt … 

Helga: Met jou heb ik er geen enkel probleem mee … jij bent zo anders dan andere 

mannen … jij boezemt me vertrouwen in.  

Angelique: (lachend) Oei Helga, je maakt me verlegen ! (drinkt) … kom, vertel nu ! 

Helga: Eigenlijk zoek ik  niet zomaar iemand. Ik heb echt geen man nodig om mijn 

eigen  boontjes te doppen, mijn gras af te maaien, met de auto naar de garage te 

gaan of mijn rekeningen te betalen. Dat kan ik allemaal zelf wel. 

Angelique: (lacht) … Ja , dat heb ik al wel gemerkt 

Helga: Ik heb al wat relaties gehad en daardoor heb ik in mijn hoofd  eigenlijk 

onbewust een lijstje gevormd  met voorwaarden, verlangens, eisen en absolute 

afknappers.  

Angelique: Oei en wat staat er allemaal in dat lijstje ? 

Helga: Daar zijn heel concrete dingen bij  hoor … hij mag niet te veraf wonen van 

waar ik nu woon, hij mag nog zelf geen kinderen hebben, hij mag niet veel 

groter zijn dan mezelf … ik heb ook wel graag een man net een snor …  

Angelique:  … Nee, dat zou ik niet graag hebben een man met een snor … euh een 

vrouw bedoel ik … 

Helga: (lacht) .. ja dat kan ik me voorstellen. 

Angelique: En zijn er nog zo van die voorwaarden ? 

Helga: Ja, ik wil graag iemand die zelf initiatief neemt, hij moet  grappig zijn, 

optimistisch, romantisch van aard en liefst ook intelligent !  
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Angelique: (zucht) Ja, dan begrijp ik dat je nog alleen bent. Ik denk niet dat er zoveel 

mannen zijn die voldoen aan jouw eisenpakket. 

Helga: (drinkt zich moed in) …Ik heb er heel recent toch een leren kennen denk ik… 

Angelique: (is zich niet bewust van wat er gaat komen) … aha Helga, dat is goed nieuws ! 

… en weet hij al dat je in hem geïnteresseerd bent ? 

Helga: (Bekijkt Angelique nadrukkelijk) … ik denk het niet ! 

Angelique: (gaat in het verhaal op) En wat ga je nu doen ? Wachten tot hij ook in jou 

geïnteresseerd geraakt of zelf de koe bij de horens vatten ? 

Helga: (somber)  Als ik wacht tot hij zelf het initiatief neemt kan ik misschien wel lang 

wachten vrees ik. Ik zal zelf het initiatief moeten nemen denk ik … 

Angelique: (Enthousiast) Ja, natuurlijk moet je zelf het initiatief nemen ! Waar wacht je 

eigenlijk nog op ?! 

Helga: (bekijkt Angelique hoopvol, verliefd) … ben … ben je zeker ? 

Angelique: Maar natuurlijk. De man die jou zijn vrouw mag noemen weet niet hoe 

gelukkig hij is ! 

Helga: (neemt Angeliques hand) … oh Angelo ! … je weet niet hoe gelukkig jij me 

maakt ! 

Angelique: (beetje onwennig) … hoe … hoe bedoel je …  

Helga: Ik kon alleen maar hopen dat jij hetzelfde voelt voor mij als ik voor jou … 

Angelique  (begint door te krijgen dat Helga op haar valt en raakt in paniek) … euh bedoel 

je dat jij op mij verliefd bent ? 

Helga: Maar ja natuurlijk ! Had je dat dan niet door ? 

Angelique: (slikt) … euh niet onmiddellijk ! 

Helga: (laat verward haar hand los) … maar wat je daarnet zei, dat … 

Angelique: … ik … ik zei dat meer in het algemeen … ik had niet door dat jij mij bedoelde. 

Helga: (ontgoocheld) … dus jij voelt helemaal niets voor mij . 

Angelique: (verward) … nee …. Ja… ik bedoel. Ik heb je heel graag, maar niet op de 

manier die jij bedoelt  … oh ik wou dat ik het kon uitleggen … 

Helga:  … och, ik heb me gewoon belachelijk gemaakt … 

Angelique: Maar nee Helga echt niet, maar het kan nooit iets worden tussen ons , geloof me … 

Helga: (staat recht) Waarom ben je daar zo zeker van ? Je geeft het niet eens een kans. 

Angelique: (roept) Oh ik wou dat ik het kon uitleggen ! Maar ik kan het niet ! Nog niet ! 

Helga: (gaat ontgoocheld naar boven) … och laat maar ! 
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Angelique: (ongelukkig) Verdomme !!! Ik ben heel die komedie kotsbeu !!! (drinkt haar 

glas in één teug leeg) Ik ga een luchtje scheppen. 

Lorenzo: (komt plots binnen) …. Zo, dat wandelingetje heeft deugd gedaan ! De storm is 

helemaal gaan liggen ! 

Angelique: … Ik ga ook even naar buiten, ik ben er wel aan toe. Tot straks! (gaat weg) 

Carolien: (Komt voorzichtig de trap af, kijkt argwanend rond ) … is … is die Angelo hier nog ? 

Lorenzo:  Nee hoor ! Die is een wandeling gaan maken. Waarom ? 

Carolien: (Bang) … dat … dat is een seksmaniak ! 

Lorenzo: (Ongelovig) … een seksmaniak ?! 

Carolien: Ja! Ik zat daarnet gewoon naast hem in de zetel en plots besprong hij mij  …. 

Lorenzo:  (Ongelovig) … Echt ?! Dat verwondert mij wel van hem. Hij ziet er eerder een 

watje uit ! .. nogal vrouwelijk ! 

Carolien: Een watje ? Allesbehalve een watje ! Zoals hij mij aankeek … (krijgt een 

huivering) …ik krijg er nog kippenvel van als ik er aan denk. 

Lorenzo: (kalmerend) Ik zal je wel verdedigen moest hij terugkomen …  

Veronica: (Plots gaat de deur weer open en schrikt Carolien zich een ongeluk waarop zij 

achter de tafel weg duikt. Veronica ziet alleen Lorenzo ) … Ah, ben jij nu hier 

… ik ga nog een poging doen om te slapen… (ze gaat de trap op naar boven) 

Lorenzo: (Carolien komt van achter de tafel uit en Lorenzo grijnst) … De schrik zit er 

precies goed in. … maar iets anders nu … ik heb gehoord dat jij de boerderij 

wil kopen ? 

Carolien: (Verrast) … van wie weet je dat ? 

Lorenzo: Van Angelique ! 

Carolien: Verdomme, kon ze dat niet voor zichzelf houden … 

Lorenzo: Je hebt ze wel een mooie som beloofd … twee miljoen 

Carolien: (ontgoocheld) … dat heeft ze ook al verteld ! … en heeft ze ook verteld of ze 

het wil verkopen … 

Lorenzo: (grijnzend) Ja hoor ! 

Carolien: (Blij verrast) Echt !? 

Lorenzo: Ja … maar ze verkoopt het wel aan mij ! 

Carolien:  Wat !? Dat kan niet ! 

Lorenzo: Toch wel ! 

Carolien: (agressief) Waarom ben je daar zo zeker van ? 



43 
 

Lorenzo: Omdat ik 100.000 meer geef ! En omdat Angelique zo goed als zeker mijn 

verloofde wordt ! 

Carolien: (denkt koortsachtig na) … dan doe ik er nog eens 100.000 bovenop ! 

Lorenzo: Dan kiest ze waarschijnlijk toch nog voor haar verloofde 

Carolien:  Dan laat ik desnoods die Angelo op mij kruipen en  dan verkoopt hij het aan 

mij, in zo’n familie heeft de man het uiteindelijk toch voor het zeggen … 

Lorenzo: (lacht) Familie ? … Die Angelo is toch helemaal geen familie ! Dat is toch 

maar een vriend !? 

Carolien: (Schrikt hevig) Wat !? Wat zeg je daar !? Angelo is toch haar broer ? 

Lorenzo: Helemaal niet, dat is gewoon een vriend ! 

Carolien : (Trekt bleek weg) Hoe weet je dat ! 

Lorenzo: Dat hebben ze me zelf gezegd ! 

Carolien: Shit hé ! 

Lorenzo: (schamper) Ik denk niet dat je tegen mij op kan ! 

Carolien: (nu beginnen ze heftig tegen elkaar op te bieden terwijl we Angèle voorzichtig 

van de trap zien komen op de hoek blijft staan luistervinken) We zullen zien … 

Ik geef ze so wie so100.000 meer dan jij geeft! 

Lorenzo:  En ik ook ! 

Carolien:  Dan doe ik er nog eens 200.000… bij ! 

Lorenzo: En ik 300.000 … 

Carolien: (schreeuwt nu ) en ik 400.000 !!! 

Lorenzo: (kalmeert en zucht) … stop … stop … dit heeft geen zin ! Op die manier houdt 

geen van ons tweeën er zelf iets aan over … Ik denk dat jij méér weet, anders 

kon je zo niet met geld gaan gooien. 

Carolien: (zucht ook) Je hebt gelijk … maar ik ben er zeker van dat jij ook méér weet … 

Lorenzo:  … De burgemeester ? 

Carolien: (knikt bevestigend) … De burgemeester ? 

Lorenzo: (kwaad) De schoft ! Hoeveel commissie heeft aan jou gevraagd ? 

Carolien: (ontgoocheld) 10 % 

Lorenzo:  (bitter) Aan mij ook ! 

Carolien:  Ik hoop dat wij de enige twee zijn die het weten !? Ik was de enige aan wie hij 

het heeft gezegd volgens hem. Hij kan het zich als burgemeester niet 

permitteren zich officieel in dit project te mengen. 

Lorenzo: Aan mij heeft hij hetzelfde verteld ! 
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Carolien: We moeten er van uit gaan dat wij de enige twee zijn naast de burgemeester die 

weten dat hier een gloednieuw skigebied met alles er op en eraan komt. Die 

boerderij met de gronden worden ruim 10.000.000 waard! 

Als de Müllers dat te weten komen verkopen ze het nooit aan een van ons. 

Lorenzo: Dan zit er niets anders op dan samen te werken en de winst te delen. Akkoord ? 

Carolien: (Denkt even na) … Er zal niets anders op zitten zeker … Akkoord ! (schudden 

elkaar de hand). 

Lorenzo: We moeten er voor zorgen dat ze morgenvoormiddag hun handtekening onder 

de verkoopakte zetten ! 

Carolien: Dat wordt niet zo eenvoudig, maar het moet lukken ! 

Lorenzo: Angelique is overtuigd, maar die vader moet blijkbaar ook nog zijn 

handtekening zetten en dat lijkt me niet zo eenvoudig … 

Carolien: (zucht) Hoe gaan we dat oplossen ! 

Angèle: (komt plots tevoorschijn) Ik heb een oplossing ! 

C en L: (Schrikken zich rot) … Shit ! Verdomme! Die heeft alles afgeluisterd! … 

Angèle: Inderdaad ! Ik heb met heel veel interesse naar jullie geluisterd ! 

Carolien:  Wat heb je gehoord ? 

Angèle: Alles ! 

Lorenzo: (vloekt)  Alles loopt hier verdomme in het honderd ! 

Angèlé:  Ik kan jullie helpen ! 

Carolien: Hoe zou jij ons kunnen helpen ? 

Angèle: Ik heb er ook alle belang bij dat de boerderij verkocht wordt 

Lorenzo:  Hoezo ? 

Angèle:  Angus is mijn broer zoals je waarschijnlijk wel weet en hij is mijn enige broer 

en ik ben zijn enige zus. Toen onze vader kwam te sterven ging de boerderij 

met alle gronden naar Angus.  

Carolien: (verwonderd) Alles naar hem ? 

Angèle: Ja, dat ging toen zo op boerderijen om versnippering van  het bedrijf te 

voorkomen. Maar in het testament staan echter twee clausules, namelijk dat de 

boerderij na Angus’ dood automatisch overgaat naar zijn kinderen alleen als ze 

daar blijven wonen … en als Angus de boerderij zou verlaten of verkopen vóór 

hij sterft dan gaat automatisch de helft van de opbrengst … naar mij ! 

Lorenzo: En weet Angelique dat ? 

Angèle: (triomfantelijk) Nee ! Alleen Angus en ik weten dat. En gezien Angus zijn 

toestand ben ik zeker  dat hij dat niet meer weet … en dat wil ik ook zo houden. 
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Carolien: Dan heb jij er ook alle belang bij dat de boerderij verkocht wordt ! 

Angèle:  Ja en liefst zo snel mogelijk want ik heb dat geld dringend nodig!  

Lorenzo:  Dan sta jij in feite aan onze kant ! 

Angèle:  Inderdaad 

Carolien:  Je zei dat je ons kon helpen. Hoe dan ? 

Angèle:  (Begerig) Wat brengt dat op voor mij ?   … 

Lorenzo:  Als ze het verkopen krijgen ze 2.000.000 … dan krijg jij de helft 

Angèle:  Ik wil meer ! 

Carolien: Daar vreesde ik al voor . Wat wil je ? 

Angèle: Een derde van jullie winst ! 

Lorenzo: (Schreeuwt) Een derde !?!  Je bent gek ! Nooit !  

Angèle: (fijntjes) Dan denk ik dat ik mijn nicht iets ga vertellen over een nieuw 

skigebied … 

Carolien: (haar imiterend) en dan vertel ik jouw nicht over het bestaan van bepaalde 

clausules in een bepaald testament … 

Lorenzo: (opgelucht) … da’s waar ook ! Dan heb je helemaal niets ! 

Angèle: En jullie ook niet ! 

Carolien: Jij hebt je geld dringend nodig … wij niet zo erg 

Angèle:  (ongerust) … Je bluft ! 

Lorenzo: Als jij er mee kan voor zorgen dat ze de verkoopakte ondertekenen dan krijg je 

10 % van de winst … te nemen of te laten ! 

Angèle: (zucht en zegt dan met tegenzin) … goed dan !  

Carolien: OK, hoe kan jij ons helpen. 

Angèle:  Ik ben die dokter aan het bewerken om Angus te laten plaatsen in een 

instelling. Als dat lukt… en ik ben er zeker van dat dat zal lukken dan kunnen 

ze niets anders dan de boerderij verkopen. 

 

PAUZE 
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3° bedrijf 

(De ontbijttafel staat gedekt en Angelo en Helga zijn aan het praten) 

Helga: (verwonderd/jaloers) Probeerde die Carolien het aan te leggen met Angelo? 

Angelo: Oh maar het is haar niet om Angelo te doen hoor, maar om de boerderij. 

Helga: (Verwonderd) De boerderij ?! 

Angelo: Ja, ze wil die kopen, maar dat kan alleen als wij hier wegtrekken. En omdat ze 

denkt dat Angelo daarover beslist probeert ze hem voor haar kar te spannen. 

Helga: (Ongerust) Gaan jullie hier wegtrekken? En Angus dan ? 

Angelo: (legt zijn arm even op haar schouder) Maak je geen zorgen om papa Helga. 

Zolang hij hier wil blijven wonen zal hij hier blijven. 

Helga: Het siert je dat je zo goed voor jouw papa zorgt! 

Angelo: Dat is toch maar normaal zeker ! 

Helga: Dat zou het moeten zijn, maar je moest eens weten hoeveel ouderen door hun 

kinderen aan hun lot worden overgelaten … 

Angelo: … ik vind je eigenlijk een  fantastische vrouw Helga !  

Helga: Het is lief dat je dat zegt Angelique 

Angelo: Ja, maar ik meen het ook echt Helga …. Moest … moest ik een man zijn  …. 

ik zou het wel weten … 

Helga: (voelt zich wat ongemakkelijk) … ik denk dat je een beetje te weinig geslapen 

hebt Angelique  

Angelo: ... een beetje te weinig misschien wel, maar daarom meen ik niet minder wat 

ik zeg …  integendeel . 

Helga: Ja, maar je bent nu eenmaal geen man … 

Angelo: … euh nee, … maar ergens ben ik toch wel een beetje een man (lacht met 

zijn eigen zinspeling) 

Helga: (ongerust) Hoe bedoel je ? 

Angelo:  … eigenlijk val ik helemaal niet op mannen  … snap je ? 

Helga:  Bedoel je dat je op vrouwen valt … dat je lesbisch bent ? 

Angelo: … euh nee … nee dat bedoel ik niet … ik denk niet dat ik lesbisch ben  

Helga: Maar daar is niets op tegen hoor Angelique … je hoeft je daarvoor niet te 

schamen. 

Angelo: Nee, dat is het niet  … je begrijpt het niet. Ei … eigenlijk ben ik een man 

in een vrouwenlichaam  maar dat moet nog geheim blijven … 
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Helga:  Bedoel je dat je in het verkeerde lichaam geboren bent … dat je eigenlijk 

transgender bent … 

Angelo: (verbijsterd) … Trans … transgender ?!? 

Helga: Ja, weet Angelo het al ? 

Angelo: …. Wa … wat moet Angelo weten ? 

Helga: Dat jij een transgender bent. Ben je er eigenlijk al voor bij een dokter geweest ? 

Angelo: Ma … maar nee, ik ben helemaal geen transgender. Je snapt er niets van ! 

Helga: (Ongeduldig) Leg het dan goed uit ! Je zegt dat je niet op mannen valt maar je 

bent niet lesbisch. Dan zeg je dat dat je een man in een vrouwenlichaam bent, 

maar je bent geen transgender … Wat ben je dan wel ? 

Angelo: (zucht) Ja, het klinkt allemaal nogal ingewikkeld, maar het is eigenlijk niet 

zo moeilijk … (denkt na en zegt dan met gewone stem) … Foert ! … Kan je 

een geheim bewaren ? 

Helga: (verwonderd) … euh ja ! 

Angelo: (recht) … Ik zal het je laten zien ! (begint zijn blouse los te knopen) 

Helga: (Ongerust) … Ik weet niet of ik dat wel wíl zien ! 

Angelo: Maak je maar geen zorgen (trekt ook zijn pruik af ) … Ik ben helemaal geen 

vrouw ! Ik ben een man … ik ben Angelo ! 

Helga: (Verbijsterd) …  Waaaat !? (staart hem ongelovig aan en dan geschokt) … 

maar dan … dan is Angelo ook niet echt ?  

Angelo: Nee, … dat is Angelique ? 

Helga: (zakt beschaamd in de zetel) … ooooh … natuurlijk ! Daarom kon  ze op mijn 

avances niet ingaan …. Ooooh ik schaam me dood ! 

Angelo: Dat is nergens voor nodig Helga. … Het spijt me dat we je zo voor de gek 

hebben gehouden. 

Helga: (Boos) Waarom hebben jullie dat in godsnaam gedaan ? 

Angelo: Het is begonnen als een grapje, maar het is wat uit de hand gelopen. We 

hadden ons verkleed voor het karnavalbal en toen jij aanbelde wilden we testen 

of we goed verkleed waren. 

Helga: (Begint het grappige van de situatie in te zien) … ja, dat was alvast heel 

geslaagd. Ik had het tot nu toe nog altijd niet door, maar waarom zo lang ? 

Angelo: Net nadat jij binnen was belde Lorenzo aan en dat is mijn baas. En vermits hij 

absoluut niet mag weten dat ik het ben konden we niets anders dan onze rol 

verder spelen. 

Helga: (lacht) Jullie hebben alle twee alvast veel acteertalent ! 
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Angelo: (doet een nieuw charmeoffensief) … nu je weet wie ik echt ben … wil je me 

dan een kans geven ? 

Helga: Ik … ik weet het niet  … ik ,denk het eerlijk gezegd niet. 

Angelo: (smachtend) Maar waarom niet  ?! 

Helga: En Veronica dan ? 

Angelo: Ik heb het al twee weken uitgemaakt met Veronica … alleen wil zij dat niet 

aanvaarden. … (somber) Maar ja, nu is ze zwanger en ze zal wel beweren dat 

het van mij is  … 

Helga: Zwanger !? … die is helemaal niet zwanger ! 

Angelo: (blij verrast) Is Veronica niet zwanger !? 

Helga: Helemaal niet ! 

Angelo: En dat braken dan ? 

Helga: Buikgriep ! 

Angelo: (lacht luid) Oef ! Je kan niet geloven wat een opluchting dit voor me is, Helga ! 

Helga: (sarcastisch) … maar je hebt wél een geslachtsziekte ! 

Angelo: (schreeuwt het verbijsterd uit) IK HEB WAAATTT !!! 

Helga: Een geslachtsziekte ! 

Angelo: (woedend) Ik ! Een geslachtsziekte !?! Wie strooit zoiets rond ?! 

Helga: Veronica. 

Angelo: Maar die liegt ! Dat kan niet ! 

Helga: Ik had niet de indruk dat ze loog … ze had zelfs een medisch attest als bewijs 

zei ze. 

Angelo: (Radeloos) Maar dat kan niet ! Ik heb absoluut geen geslachtsziekte … ik … ik 

… waar is ze ?! (wil de trap opstormen) 

Helga: Nee Angelo ! Kalmeer eerst een beetje ! Kom ga met mij even mee naar buiten 

om wat tot rust te komen en spreek er haar dan over aan.  

Angelo: Nu ? Zo in dat kleed !? De mensen gaan lachen ! 

Helga: Welke mensen ? Buiten is niemand en zolang de lawine niet is opgeruimd 

geraakt niemand tot hier. (trekt hem tegen zijn zin mee naar de hall) 

Angelo: (zucht) Goed dan, maar alleen omdat jij het bent. 

Angelique: (komt nog steeds verkleed als Angelo de trap af samen met Angus) Kom papa 

zet je hier aan tafel. Wat wil je graag op jouw boterham ? 

Angus: Choco ! 
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Angelique: (geeft hem de pot met choco en terwijl Angus zijn boterham rijkelijk langs 

beide kanten begint te besmeren ) … sorry hé papa dat ik er nog steeds zo raar 

uit zie, maar het is bijna voorbij. Als de weg weer is open gemaakt gaat 

iedereen weg en dan zijn we weer rustig onder ons twee. Wat wil je drinken ? 

Angus : Chocomelk ! 

Angelique: Ik zal een grote tas warme chocomelk maken voor jou in de keuken. (verdwijnt 

in de keuken) 

Angus: (Angus besmeert zijn boterham rijkelijk zowel langs de binnen als de 

buitenkant terwijl hij luid dit kinderliedje zingt) 

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

 

Papa eet een boterham met kaas 

Grote broer is gek op salami 

Maar mama is wat dwaas 

Wat ik lekker vind dat krijg ik nie 

 

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

Angèle: (Komt de trap af met de dokter) … Maar zie hem nu eens knoeien ! 

Geef die chocopot maar hier! Er is al meer dan genoeg choco op uw boterham ! 

(wil de pot afpakken) 

Angus: (Angus verweert zich) … Nee, is mijn choco ! (en in de strijd om de pot choco 

duwt hij plots zijn boterham met choco in het gezicht van Angèle) 

Angèle: (Schreeuwt het verontwaardigd uit) Maar Angus ! Nu hang ik vol choco ! 

Angelique:   (komt af op het kabaal met de tas chocomelk van Angus in de hand) … wat is 

hier aan de hand !? (ziet dan tante Angèle met het gezicht vol choco en proest 

het uit. Ook de dokter lacht zich een breuk) 

Angèle: Ja, lachen jullie maar ! (ondertussen veegt ze haar gezicht af met een servet)  

Dit is het zoveelste bewijs dat hij hier helemaal niet meer thuis hoort en dat hij 

onmiddellijk moet geplaatst worden. Vindt u dat ook niet dokter ?  

Dokter: Luister mevrouw, ik heb u al eerder gezegd dat ik niet zijn behandelende 

geneesheer ben. Ik kan hem wel onderzoeken en een advies geven, maar daar 

moet zijn dochter dan wel haar akkoord voor geven en dan moet zij ook 

akkoord zijn dat hij ergens geplaats wordt. 

Angelique: (boos) En daar zal ik nooit mijn akkoord voor geven ! 
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Angèle: (Schamper) Jij hebt je hier niet mee te moeien jongeman ! Dat is een zaak voor 

Angelique. Ga haar eens halen dan kunnen we dit eindelijk afhandelen ! 

Angelique: (boos) Jij wil Angelique !?  (trekt haar pruik en haar snor af en gooit die op de 

grond) Hier heb je Angelique !!! 

Angèle: (verbijsterd) … A … Angelique !? 

Angus: (lacht hartelijk en vlijt zich tegen haar) Angelique ! 

Dokter: (glimlacht) Dat verklaart veel.  

Angelique: Pff, dat doet deugd om van die pruik af te zijn en terug normaal te kunnen praten. 

Angèle: (schamper) Het wordt hoogtijd dat je volwassen wordt Angelique. Zo’n 

onnozele grapjes uithalen op jouw leeftijd … pfff … het is niet voor niets dat je 

aan geen man geraakt ! En zo iemand moet voor mijn broer zorgen !? 

Wat denkt u hiervan dokter ? 

Dokter: (lacht) Af en toe een beetje humor in het leven kan geen kwaad mevrouw. 

Welnu Angelique, nu je hier officieel aanwezig bent (glimlacht) stel ik de 

vraag of u het goed vindt dat ik uw vader onderzoek. 

Angelique: Met alle respect dokter, maar hij wordt goed behandeld door zijn huisdokter en ik 

vertrouw volledig op zijn advies. … Dus nee, ik wil niet dat u hem onderzoekt. 

Dokter: OK. Geen enkel probleem ! En als het niet stoort zou ik nu graag een 

boterhammetje eten. 

Angèle:  (bitter) Het is duidelijk dat je niet op andere gedachten te brengen bent 

Angelique. (sluw) Goed, ik kan niet anders dan mij er bij neerleggen, maar als 

je dan toch voor je vader wil blijven zorgen, zou het dan niet goed zijn dat je 

verhuist naar Sankt Gallen. Dan ben je in de bewoonde wereld en ben je vlak 

bij alle mogelijke hulp als je die zou nodig hebben voor Angus… 

Angelique: (bekijkt haar tante nadrukkelijk) … ik zal er eens over nadenken tante ! 

Angèle: Goed, dat is verstandig ! Maar wacht er niet te lang mee ! (gaat naar boven) Ik 

ga me een beetje fatsoeneren ! 

Angelique: Vindt u nu ook niet dat ze wel heel erg aandringt om mijn vader geplaatst te 

krijgen, dokter ? 

Dokter: Ja inderdaad, maar dat is misschien begrijpelijk … het is tenslotte haar enige broer. 

Angelique: (sarcastisch) … waar ze in geen 10 jaar naar omgekeken heeft ! 

Dokter: Ik ga eens even kijken of de weg weer doorgankelijk is, tot straks (gaat weg)  

Angelique: (nadenkend) … begrijpelijk ? … Tante ? Hier klopt iets niet. Kon ik maar te 

weten komen wat … (zucht) … En dan ook nog die Lorenzo en Carolien die 

per se de boerderij willen kopen voor maar liefst twee miljoen … Ik ga eens in 

de oude papier van papa zoeken om te zien wat ze werkelijk waard is. (Gaat de 

trap op) 
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Angus: (is opnieuw een boterham vol choco aan het smeren)  

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

Choco, boke choco 

Ja wij willen een boke met choco 

Lorenzo: (komt samen met Carolien de trap af. Carolien heeft haar handen op de rug, 

met daarin een blinkend nieuwe trompet) … Dag Angus ! 

Angus: Dag meneer ! 

Lorenzo: Zeg maar Lorenzo hoor Angus ! 

Angus: Dag meneer ! 

Lorenzo: (zucht) … Goed, als jij liever meneer zegt, zeg dan maar meneer. 

Carolien: En ik ben Carolien 

Angus: Dikke billen ! 

Carolien: (beledigd) … foei Angus ! (voelt eens ongerust aan haar billen) … zo dik zijn 

die toch niet ?…zeg eens dag Carolien ! 

Angus: Dikke billen ! (neemt een stevige hap uit zijn boterham) 

Carolien: (zucht ) … dat wordt niet gemakkelijk ! 

Lorenzo: Kijk eens Angus … Carolien heeft een pakje bij voor jou 

Carolien:  (Haalt nu  de nieuwe trompet tevoorschijn) … kijk eens wat ik hier voor je heb ! 

Angus: (Blij verrast) … een nieuwe trompet ! 

Lorenzo: Ja , een nieuwe trompet! En die is voor jou ! 

Angus: (gaat tot bij Carolien) … Nieuwe trompet ! (wil de trompet nemen) 

Carolien: (houdt de trompet weer achter haar rug) … Ja, die is voor jou, maar daar moet 

je eerst iets voor doen. 

Angus:  (probeert de trompet tevergeefs af te nemen) … Ik wil die trompet ! 

Lorenzo:  Je krijgt die trompet als je eerst jouw naam op dit papier schrijft ! (haalt een 

contract uit een map, plooit het open op de juiste bladzijde en  neemt een vulpen) 

Hier moet je tekenen ! (wijst) 

Angus: Ik wil die trompet ! 

Carolien: Eerst tekenen ! 

Angus: (gaat tot bij Lorenzo en neemt de papieren op. Dan draait hij ze in alle richtingen, 

houdt ze beurtelings vlak bij en ver van zijn ogen ) … kan niet lezen ! 

Lorenzo: Verdomme! Nu hangen die papieren vol choco ! (grijpt ze uit Angus’ handen) … 

gelukkig heb ik een duplicaat (legt dat op de tafel en geeft Angus zijn vulpen) … 

hier ! Hier moet je jouw naam schrijven ! 
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Angus: (Neemt de vulpen en schrijft geconcentreerd maar onbehouwen en met het puntje 

van zijn tong uit zijn mond traag zijn naam op het papier. Als hij klaar is geeft hij 

de vulpen terug aan Lorenzo) … Nu wil ik die trompet ! 

Carolien: (Juicht) … Yes !!! Dat ging makkelijker dan verwacht ! (geeft de trompet aan 

Angus) Hier, die heb je wel verdiend ! 

Lorenzo: Verdomme , nu hangt mijn vulpen vol choco ! (kuist ze af met zijn zakdoek en 

steekt ze dan weg) Maar het voornaamste is dat hij getekend heeft ! Nu Angelique 

nog zover krijgen. (Angus is nu hard aan het blazen op zijn nieuwe trompet)  

Carolien: Kom we zijn hier weg met al dat kabaal, we eten wel een boterham in de keuken 

(neemt de schaal met brood en beleg mee en gaat met Lorenzo naar de keuken)  

Veronica: (komt geeuwend de trap af en schreeuwt tegen Angus) … Zeg hou eens op met dat 

getoeter ! Hé ! Héla ! Stop eens met toeteren !! 

Angelique: (Angus trekt zich niets aan van het geroep van Veronica en blaast lustig verder op 

zijn trompet tot Angelique de trap af stormt) Papa stop ! … STOP PAPA !! 

Angus: (stopt met blazen en toont fier zijn trompet aan Angelique) Nieuwe trompet ! 

Angelique: (Verbaasd) Maar hoe kom jij aan die trompet !? (neemt ze uit zijn handen)  Je mag 

die nog niet hebben ! Ik heb die voor jouw verjaardag gekocht en die is pas 

volgende week … Heb je die op mijn kamer gevonden … foei papa ! Dat mag niet ! 

Angus: Nieuwe trompet ! (neemt de trompet terug af van Angelique) 

Angelique: (boos) … maar kijk nu eens ! Je hangt vol choco ! (zucht) Kom mee naar boven 

papa dan gaan we je wassen en propere kleren aandoen (gaat hem voor de trap op, 

maar Angus blaast nog eens hard op zijn trompet waarop Angelique zich rot 

schrikt) PAPA ! (neemt zijn trompet af en trekt hem boos mee naar boven) 

Veronica: (heeft dat tafereel verwonderd gadegeslagen) …Wie was dat nu weer ? Ik wist 

niet dat er nog een dochter was ? Ik vraag me af vanwaar die plots vandaan komt ? 

(schenkt zich een tas koffie uit) … hier ben ik wel aan toe ! 

Angelo: (komt binnen, gevolgd door Helga)  Je had gelijk. Ik ben helemaal tot rust 

gekomen Helga. Klaar voor de confrontatie met … (ziet plots Veronica) 

VERONICA ! 

Veronica: … ANGELO ! … EINDELIJK!!! … Maar hoe zie jij eruit ! Waarom ben jij 

verkleed in vrouwenkleren ! Wat heeft dat te betekenen ! 

Angelo: (antwoordt nu met zijn vrouwenstem) … Omdat ik verkleed was als vrouw ! Ik 

was Angelique ! (Helga verdwijnt ondertussen discreet naar de keuken) 

Veronica: Was jij die Angelique !?  

Angelo: Ja ! 

Veronica: Waar was dat in Godsnaam voor nodig !? Ben je niet te oud geworden voor zo’n 

kinderachtig gedoe. Enfin ik ben blij dat ik je eindelijk zie … Waarom ontwijk 

je mij al twee weken lang , Angelo ? 



53 
 

Angelo: Ik heb het twee weken gelden toch uitgemaakt, dus waarom zou ik ,je dan nog 

moeten zien ? 

Veronica: (boos) Uitgemaakt ! Ja! … met een SMS’je ! Je had gewoon het lef niet om het 

mij persoonlijk te zeggen en dan stuur je gemakkelijkheid halve maar een Sms’je. 

En dan vraag je je af waarom ik jou al twee weken lang probeer te zien ! 

Angelo: … Ja maar … 

Veronica: (Laat hem niet uitspreken) Omdat ik het uit jouw eigen mond wil horen Angelo. 

Ik wil horen waarom jij mij niet meer ziet zitten na die drie prachtige maanden. 

Wat heb ik fout gedaan ! Waarom er een eind aan maken zonder vooraf ook 

maar een signaal te hebben gegeven dat er iets fout liep? 

Angelo: Ja maar ik … 

Veronica: (ratelt maar door) Relatie is een werkwoord Angelo. Aan een relatie kan je 

werken als het nodig is . Maar als je niet weet dat er iets niet in orde is kan je er 

natuurlijk niet aan werken en … 

Angelo: (roept nu boos) OMDAT JIJ NOOIT WIL LUISTEREN ! … en omdat je mij 

nooit laat uitspreken ! 

Veronica: (verbouwereerd) … maar lieve schat … is dat zo ? … waarom heb je me dat 

nooit gezegd ? 

Angelo: (droog) … omdat je me nooit laat uitspreken ! 

Veronica: (probeert een charmeoffensief) … sorry schat … ik weet het, ik kan soms een 

spraakwaterval zijn … maar ik zal er aan werken , ik beloof het … maar er is 

nog iets belangrijk waar ik het met jou over moet hebben … 

Angelo: (zucht) … Ik zou je met een geslachtsziekte opgezadeld hebben ! 

Veronica: (verbaasd) … Hoe weet jij dat !? 

Angelo: Ik weet het van Helga  

Veronica: (boos) Da’s ook een schoon madam ! Ik vertel haar iets in vertrouwen en ze 

hangt het meteen aan de grote klok ! 

Angelo: Je moet Helga niets verwijten. Ik ben blij dat ze het mij verteld heeft. Maar één 

ding wil, ik je alvast zeggen. VAN MIJ KAN HET NIET ZIJN ! 

Veronica: (boos) NEE! EN VAN WIE DAN WEL !? Ik heb het blijkbaar opgelopen in de 

periode dat we samen waren en ik zweer je dat ik het in die periode nooit met 

iemand anders heb gedaan ! 

Angelo: Ik heb absoluut zelf geen geslachtsziekte ! En om er een te kunnen doorgeven 

moet je ze minstens zelf hebben. … bovendien hebben we steeds veilig gevrijd ! 

Veronica: En toch blijk ik een geslachtsziekte te hebben … 

Angelo: (voorzichtig) mag ik weten welke je precies hebt ? 
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Veronica:  Herpes ! Hier heb ik een medisch verslag … (haalt het uit haar handtas en geeft 

het hem) … hier lees maar. 

Angelo: (bekijkt het verslag) … pfff al die medische terminologie … maar hier staat wel 

dat je Herpes hebt … 

Veronica: Voilà ! En nu !? 

Dokter; (komt binnen) … Ze zijn volop bezig met het vrijmaken van de weg. Binnen een 

paar uurtjes kunnen we waarschijnlijk weg. 

Angelo: Ha dokter, je komt als geroepen ! 

Dokter: (lacht) … en jij bent waarschijnlijk de echte Angelo ?... waarmee kan ik je helpen ? 

Angelo: (tot Veronica) Mag ik het hem laten lezen ? 

Veronica: Ja doe maar. 

Angelo: Veronica beweert dat ze een geslachtsziekte heeft, Herpes ! (geeft hem het 

verslag) Wil jij dit eens bekijken ? 

Dokter: (leest het verslag en glimlacht dan) … maar jij hebt helemaal geen 

geslachtsziekte! 

Veronica: (blij verrast) … Nee!? En dat verslag dan ? 

Dokter : Jij hebt inderdaad wel last van het Herpesvirus, maar het is Herpes-zoster en om 

een geslachtsziekte te hebben moet je Herpes Simplex hebben en dat heb je niet ! 

Veronica: (blij verrast) … Is dat echt waar, dokter !? 

Dokter: Absoluut ! Jij hebt helemaal geen geslachtsziekte, jij hebt de zona !  

Angelo: OEF ! 

Dokter: Heb je toevallig een periode van weinig slaap en veel stress achter de rug ? 

Veronica: (kijkt Angelo doordringend aan) ABSOLUUT ! … dokter. 

Dokter: (geeft het papier terug)) … dan moet je daar dringend iets aan doen (gaat de trap op) 

Veronica: (gaat nu poeslief tot bij Angelo) … hoor je dat Angelo. Ik moet iets doen aan 

mijn slaaptekort en aan mijn stress … Ik weet hoe dat probleem snel opgelost 

raakt. (neemt zijn handen vast) 

Angelo: (Opgelucht dat hij geen geslachtsziekte heeft) Ik ben blij dat je geen geslachtsziekte 

hebt Veronica, dat is toch een zorg minder (trekt zijn handen los) … maar ik denk 

toch niet dat het een goed idee is dat wij terug een koppel worden. 

Veronica: (wanhopig grijpt ze zijn handen vast en valt op haar knieën) … Alsjeblief Angelo 

geef me nog een kans … ik beloof je dat ik aan mijn problemen zal werken … ik 

zie je graag … ik kan niet zonder jou … 

Angelo: … maar Veronica … ik weet niet of ik dat wel wil … 



55 
 

Veronica: (Staat recht) Laat het even bezinken Angelo … Denk er eens rustig over na en geef 

me morgen een antwoord. Ik beloof je dat ik me bij jouw antwoord morgen zal 

neerleggen wat het antwoord ook is … maar denk er eerst een rustig over na. 

Angelo: (twijfelt) … Oké, ik zal er nog eens rustig over nadenken en ik geef je morgen een 

antwoord  

Veronica: (blij) Oh je bent een schat ! (geeft hem een smakkerd op de wangen en gaat vrolijk 

naar buiten)… Ik ga even een wandelingetje maken ! 

Angelo: (zet zich zuchtend neer en schenkt zich een tas koffie uit en zegt dan boos op 

zichzelf)  … waarom kan ik niet gewoon onmiddellijk zeggen dat het gedaan is ! 

Angèle: (komt de trap af met haar koffer in de hand) … ha, dan zal jij wel de echte 

Angelo zijn zeker ? 

Angelo: Inderdaad ! Tot uw dienst ! 

Angèle: … Foei, jij loopt er nog altijd half als vrouw bij ! 

Angelo: (heeft geen zin in een litanie van Angèle, staat recht en wil de trap op)  Ik was 

net van plan om me te gaan omkleden … 

Angèle:  … wacht eens ! … Kan jij Angelique er niet van overtuigen dat ze de boerderij 

beter verkoopt !? 

Angelo: (komt op zijn stappen terug) … en waarom zou ze de boerderij moeten verkopen ? 

Angèle: Zij wil per sé voor haar vader blijven zorgen en dan zou het goed zijn dat ze 

verhuist naar Sankt Gallen. Als ze de boerderij verkoopt en daar gaat wonen zit  

ze in de bewoonde wereld en is ze vlak bij alle mogelijke hulp als ze die nodig 

zou hebben voor Angus… 

Angelique: (heeft gehoord wat Angèle zei en komt nu de trap af. Zij is nu weer gekleed als 

vrouw, bij voorkeur in een identieke dirndljurk als Angelo) … en dan krijgt zij 

de helft van de verkoopprijs van de boerderij … 

Angèle: (schrikt en reageert ontdaan) … wat … euh … hoe weet jij dat ?! 

Angelique: (zwaait met een papier) Ik ben in papa zijn papieren  gaan zoeken en ik heb het 

testament gevonden waarvan jij gegarandeerd ook een exemplaar hebt … 

Angèle: Dat testament is onrechtvaardig ! 

Angelo: Wat staat er in dat testament ? 

Angelique: Toen mijn grootvader kwam te sterven ging de boerderij met alle gronden naar 

papa. Dat ging toen zo op boerderijen om versnippering van  het bedrijf te 

voorkomen. Maar in het testament staan twee clausules, namelijk dat de 

boerderij na papa’s dood automatisch overgaat naar mij, maar alleen als ik hier  

blijf wonen … maar er staat ook in dat als papa de boerderij zou verlaten of 

verkopen vóór hij sterft dat dan de helft van de opbrengst automatisch … naar 

tante Angèle gaat. 
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Angelo: Daarom doet ze zoveel moeite. 

Angèle: Moet hij hier bij zijn ? 

Angelique: Ik heb geen geheimen voor Angelo ! 

Angelo: Ik ga wel naar boven Angelique, het gaat tenslotte over familiezaken. Ik moet 

me trouwens dringend omkleden (gaat vlug naar boven) 

Angèle: (smekend) … alsjeblief Angelique, ik heb dat geld nodig. 

Angelique: Ik denk er niet aan ! Papa is hier gelukkig . Dat wordt zijn dood als je hem hier 

weg haalt en ik wil hier trouwens ook niet weg. 

Angèle: (Begerig) Maar als je het verkoopt dan krijgen we elk een miljoen ! … daar 

kan je heel wat mee doen, Angelique ! 

Angelique: Voor geen miljoen en ook niet voor twee miljoen ! 

Angèle: (twijfelt even en dan fluistert ze samenzweerderig) … en voor 5 miljoen ? 

Angelique: (verwonderd roept ze luid) Vijf miljoen !? 

Angèle: Sssttttttt ! (neemt Angelique mee naar voor) … De gemeente wil hier een 

nieuw skioord neerpoten en de burgemeester heeft die Carolien en Lorenzo 

ingeschakeld als tussenpersoon om de boerderij te kopen zonder dat iemand 

weet dat hij er tussen zit. Hij kan ze dan later doorverkopen voor tienmiljoen. 

Angelique:  (verbijsterd) tienmiljoen ?! 

Angèle: Ja, de investeringsmaatschappij die het skigebied wil ontwikkelen geeft er 

tienmiljoen voor ! … Als wij nu rechtstreeks onderhandelen met die 

investeringsmaatschappij dan hebben we tien miljoen ! 

Angelique: (bekijkt haar tante met minachting)  … Waarom heb je me dat niet 

onmiddellijk gezegd !? 

Angèle: (voelt zich betrapt) … oh … ik … euh … ik had er niet onmiddellijk aan 

gedacht. 

Angelique: (schamper) … je had er niet aan gedacht … laat me niet lachen. Je bent 

gewoon een geldwolf die alleen op eigen profijt uit is, net als die Caroline en 

Lorenzo. Maar ik zal duidelijk zijn tante,  IK BEN NIET VAN PLAN DE 

BOERDERIJ TE VERKOPEN ! Ook niet voor tien miljoen ! 

Angèle:  Ja maar Angelique ! Dat kan je niet doen ! Tien miljoen, je bent gek !  

Angelique: (wijst) Daar is de deur tante ! 

Angèle: … ja maar ! 

Angelique: (kordaat) Dag tante ! 

Angelo: (komt vrolijk de trap af, terug in zijn gewone kleren en wuift)  Dag tante ! 

Angèle: (gaat woest weg en slaat de  deur hard dicht) Egoïst ! 
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Angelique: Blij dat ik daar vanaf ben ! 

Angelo: Amai ja, prijs je gelukkig Angelique … maar heb ik dat goed gehoord ? Kan je 

tien miljoen vangen voor die oude boerderij ? 

Angelique:  Blijkbaar wel …  maar ik wil het eerst nog wel eens zien of iemand daar 

effectief tien miljoen wil voor neerleggen. 

Angelo: En als dat effectief het geval is ? 

Angelique:  (zucht) … tien miljoen is wel veel geld hé Angelo … maar ik denk niet dat ik 

het papa kan aandoen om hier weg te gaan zolang hij leeft. 

Angelo: (droog)  en dan doe je jouw tante Angèle een cadeau van vijf miljoen ! 

Angelique: (glimlacht) … en daar heb ik ook niet veel zin in ! 

Lorenzo: (komt binnen gevolgd door Carolien, ziet dan Angelo en roept verbijsterd ) … 

Angelo ! … maar .. maar … Wat doe jij hier ?!  Jij bent toch ziek !?  

 Angelo: (met een brede glimlach spreekt hij terug met zijn meisjesstem) Oh, maar ik 

ben hier al sinds gisteren hoor Lieve Lorenzo  (werpt een kushandje) … en 

ik voel me intussen al veel beter ! 

Lorenzo: (verbijsterd) … was …was jij … Nee, dat kan niet ! 

Angelo: Toch wel Lorenzo ! Ik was Angelique! 

Carolien: (staart nu al even verbijsterd naar Angelique) … Dan … dan was jij  die … 

Angelique: (imiteert nu haar verleidingscène met Carolien en terwijl ze in haar richting 

gaat zegt ze zwaar hijgend) … ik wil het hier en nu met jou in de zetel doen 

Carolien ! 

Carolien:   (deinst geschrokken achteruit) … Nee! Hou op! 

Lorenzo: (Wil de situatie redden en lacht schaapachtig) …ha ha ha … jullie hadden ons 

goed liggen … is het niet Carolien. Dat was een geslaagde grap ! ha ha ha ! 

Carolien: (vermant zich en lacht ook schaapachtig mee) … Ja dat was echt geestig ha ha 

ha … ik was er echt ingelopen ha ha ha ! 

Lorenzo: (richt zich nu overdreven charmant tot Angelique) …Maar nu ik de echte 

Angelique voor mij heb wil ik joú echt beter leren kennen lieve Angelique … 

Angelique: (Schamper) … oh ja ?! 

Lorenzo: Ja, heel graag … maar eerst wil ik graag toch nog een laatste keer terugkomen 

op de verkoop van de boerderij … 

Angelique: Luister Lorenzo ik … 

Carolien: (laat haar niet uitspreken en geeft haar een document)  We doen je een ultiem 

bod van twee en een half miljoen Euro. Hier is het contract, door ons 

ondertekend en door jouw papa. Je hoeft alleen nog jouw handtekening te 

plaatsen ! 
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Lorenzo: (Angelique bekijkt het document en ondertussen rinkelt de GSM van Lorenzo) 

… Hallo … ha dag burgemeester, waarmee kan ik u helpen ? (gaat ondertussen 

naar de hal) 

Angelique: (boos) … hoe zijn jullie er in geslaagd papa’s handtekening hierop te krijgen 

Carolien: (luchtig) Oh dat was echt niet zo moeilijk hoor ! 

Angelique: (Ineens wordt haar iets duidelijk) … Die nieuwe trompet !  

Angelo: Wat is er met die trompet ? 

Angelique: Ik had voor papa een nieuwe trompet gekocht voor zijn verjaardag volgende 

week. Maar daarnet liep papa plots voluit te toeteren op die nieuwe trompet. Ik 

dacht dat hij ze zelf uit mijn kamer had gehaald, maar nu weet ik hoe hij eraan 

is geraakt … (wijst naar Carolien) Jullie zijn in mijn kamer geweest en hebben 

die trompet weggenomen ! 

Carolien: (betrapt) … Ja zeg, zo erg is dat toch niet ! 

Angelique:  (boos) Dat is beneden alle peil ! Nog een reden te meer om dat contract niet te 

ondertekenen! Als je nog moest hoop hebben dan zal ik die nu onmiddellijk de 

kop indrukken: IK VERKOOP DE BOERDERIJ NIET ! 

Lorenzo : (Lorenzo komt bleek en totaal ontdaan binnen en vraagt bang) … en heeft ze 

het contract al ondertekend ? 

Carolien: (ontgoocheld) Nee, ze wil niet! 

Lorenzo: (opgelucht) … OEF ! 

Carolien: (verbijsterd) … Zeg wat krijg jij nu ?! We doen al die moeite om die boerderij 

te kopen en nu ben je plots blij dat ze niet wil verkopen !? 

Lorenzo: Die boerderij is nog hooguit een paar honderdduizend Euro waard. 

Carolien: … Hè … hoe kan dat nu ? 

Lorenzo: De burgemeester heeft me net gebeld. De investeringsmaatschappij heeft plots 

voor een andere veel goedkopere locatie gekozen  om een skigebied te 

ontwikkelen. Het hele project hier gaat niet door. 

Carolien : Verdomme ! 

Angelique: (fijntjes met een knipoog naar Angelo) Angelo, heb je een balpen voor mij ? 

Angelo: (speelt het spelletje onmiddellijk mee) Zeker Angelique, waarom heb je die 

nodig? (geeft ze haar) 

Angelique: (zet zich aan tafel en doet of ze wil tekenen) Ik denk dat ik misschien toch maar 

de boerderij ga verkopen. Twee en een half miljoen is tenslotte toch een smak 

geld ! 

Lorenzo: (Schreeuwt het uit en stormt op Angelique af) NEEEEE !!!  
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 Angelo: (springt er tussen en houdt Lorenzo tegen) … en wat denkt meneer Schläppi te 

doen !? 

Lorenzo: Laat me los of je bent op staande voet ontslagen ! 

Angelo: (lachend) Oh, dat komt goed uit ! Ik was van plan om zelf ontslag te nemen na  

wat ik hier de voorbije 24uur heb meegemaakt. (Lorenzo druipt af) 

Angelique: (Lachend) Wees gerust, ik zal het contract niet tekenen … nog niet toch 

voorlopig, maar misschien verander ik nog van gedachten. (vouwt het contract 

op en steekt het in haar blouse) … En nu, wil ik dat jullie ophoepelen ! 

Carolien: (druipt af met het hoofd tussen de schouders) … bende onnozelaars ! 

Lorenzo: (gaat tot aan de deur maar draait zich dan om) … Angelique, zou ik je toch 

nog even onder vier ogen mogen spreken … 

Angelique: (denkt even na) … Ik begrijp niet wat er nog te zeggen valt, maar goed als je 

dat per sé wil ... Wil je ons dan even alleen laten, Angelo  

Angelo: Oké, ik ben al weg. Ik zal eens gaan kijken wat jouw papa aan het uitspoken is. 

Helga: (komt uit de keuken en gaat richting trap) Ik zal boven maar wat gaan 

opruimen nu iedereen aan het vertrekken is. 

Angelo: Oh, dat komt goed uit Helga. Ik zal je een handje helpen (gaat mee naar boven) 

Angelique: … Waarover wil je me spreken Lorenzo 

Lorenzo: Over ons ! 

Angelique: (lacht luid) … Over ons !? … er is helemaal geen ons, Lorenzo ! 

Lorenzo: Maar we kennen elkaar nauwelijks Angelique. We hadden dan wel een date 

maar we zijn geen minuut alleen bij elkaar geweest. 

Angelique: Ik heb meer dan genoeg van je gezien en gehoord de voorbije 24 uur Lorenzo 

en dat was allerminst positief ! 

Lorenzo: (haalt al zijn charmes boven) … ik geef toe dat ik me even heb laten 

meeslepen door de gedachte aan al dat geld , maar zo ben ik niet echt lieve 

Angelique (zet zich in de zetel) … Waarom kom je niet even naast me zitten? 

Angelique: (twijfelt) … ik weet niet of dat zo’n goed idee is ! 

Lorenzo: Je hoeft geen schrik van mij te hebben Angelique … ik ben een beter persoon 

dan je nu zou denken … geef me alsjeblief een kans … (speelt op haar 

gemoed) anders blijven we beiden weer alleen achter. Probeer te vergeten wat 

er gebeurd is en we vertrekken opnieuw van nul … 

Angelique: (beseft plots dat ze weer allen dreigt te blijven en gaat aarzelend naast hem 

zitten ) … goed dan, ik wil je nog een kans geven … (wanhopig) ik wil niet 

meer alleen zijn! 
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Lorenzo: (er valt even een onaangename stilte waarop beiden wat onhandig glimlachen) 

…mag ik zeggen dat je er beeldig uitziet in die dirndl-jurk, Angelique? (Schuift wat 

dichter bij Angelique) 

Angelique: … oh, dank je wel! (Schuift op haar beurt wat verder weg van Lorenzo) Jij ziet er 

anders ook niet slecht uit (lacht schaapachtig) 

Lorenzo: (schuift terug wat dichter) Dank je wel voor het compliment. Zo in het echt elkaar 

ontmoeten is toch anders dan foto’s uitwisselen … (nu hartstochtelijk) … in het 

echt ben je onweerstaanbaar (gaat nu bijna op Angelique zitten die geen kant meer 

op kan en legt zijn hand op haar been) 

Angelique: (probeert zich bang van hem los te werken) …Nee Lorenzo ! Laat me gaan! Dit 

wordt niks ! Laat me los ! 

Lorenzo: (schreeuwt plots agressief) Ik laat je niet los voordat je mij dat contract weergeeft 

(probeert nu met alle geweld het contract uit Angelique’s blouse te halen 

Angelique: (heeft zijn beide polsen vast en stribbelt wanhopig tegen) … nee Lorenzo Nee! Laat 

me los ! … (er volgt een hevige worsteling terwijl Angelique om hulp schreeuwt) 

Help ! Help ! Help! (Lorenzo probeert een hand op haar mond te leggen zodat ze 

niet maar kan schreeuwen) 

Dokter:  (komt gevolgd door een op zijn trompet blazende Angus de trap afgestormd, 

grijpt Lorenzo vast en trekt hem van Angelique weg) Ben jij gek geworden ! 

Laat haar onmiddellijk los ! 

Angus: (blijft even op de laatste trede staan)… Ten aanval! De vijand is in zicht! (Blaast nog 

eens luid op zijn trompet) …Een monster! Dood aan alle monsters! (Stormt op 

Lorenzo af, zwaaiend met een houten zwaard) 

Lorenzo: (vlucht vloekend weg terwijl Angus hem achtervolgt en een paar meppen op zijn rug 

of achterwerk verkoopt met zijn zwaard) … auw … auw … auw ! 

Angelique:  (opgelucht) … bedankt dokter ! 

Dokter: Graag gedaan !  

Lorenzo: (komt gevolgd door Helga gealarmeerd door het kabaal de trap afgelopen) 

 … Angelique, wat betekent al dat kabaal ? Is alles in orde ?! … en waar is Lorenzo ? 

Angelique: Lorenzo wou dat contract afpakken  maar de dokter en papa hebben hem 

weggejaagd. 

Angelo: Bedankt dokter ! 

Dokter: Dat was heel graag gedaan. Maar nu ga ik er ook eens vandoor. Tot ziens 

Angelique: (ontgoocheld) … oh, ga je al weg ?  

Dokter: Ja, er staat me ongetwijfeld heel wat werk te wachten als ik thuiskom. (geeft een 

hand aan iedereen en vertrekt) Tot ziens ! 

Helga: (ongerust) Waar is Angus ? 



61 
 

Angelique: Die is Lorenzo achterna gegaan. 

Helga: Dan ga ik hem zoeken ! (verdwijnt) 

Angelique: (zakt huiverend de zetel in) … wat een griezel was dat die Lorenzo ! 

Angelo: Ik had je er nooit alleen mee mogen laten … 

Angelique: (zucht) Het was ook dom van mij. Ik had moeten weten dat hij slechte 

bedoelingen had , maar ja … ik hoopte tegen beter weten in dat het misschien 

toch nog iets zou kunnen worden … 

Angelo: (zet zich naast Angelique in de zetel) … ben je zo wanhopig ? 

Angelique: (bitter) Zou jij in mijn plaats ook niet wanhopig worden ?! Dat is nu al de 

zoveelste date die mislukt … (het wenen nabij) … ik ben gedoemd om alleen te 

blijven (begint te wenen) 

Angelo: Maar Angelique toch (schuift naar haar en legt zijn arm om haar schouder) … 

je moet nu toch niet huilen (met de krop in de keel)  … daar kan ik niet goed 

tegen. (Angelique legt haar hoofd op zijn schouder en hij vervolgens zijn hoofd 

op haar hoofd … er valt even een stilte) … Angelique ? 

Angelique:  Ja ? 

Angelo:  … misschien moeten we het toch eens proberen ? 

Angelique: (komt verwonderd recht) … Wat ? ... Wat moeten we proberen? 

Angelo: Angelique, jij bent mijn allerbeste vriendin en dat zal altijd zo blijven en ik  

heb altijd het gevoel gehad dat wij meer als broer en zus zijn voor elkaar, maar 

… misschien is er toch iets meer … 

Angelique: (verrast) Angelo ! … meen … meen je dat ? 

Angelo: Ja, ik denk het wel ! 

Angelique: … wij … als een echt koppel ? 

Angelo: (neemt haar handen vast) … moeten we het niet eens echt proberen ? 

Angelique: (plots heel zenuwachtig)  … ik … ik … ja ! … Misschien moeten we het echt 

eens proberen … (dan ongerust) en als het mislukt ? 

Angelo: Dan blijven we toch gewoon even goede vrienden nadien … 

Angelique: Denk je dat nog zal kunnen, Angelo ? 

Angelo: Daar ben ik zeker van Angelique … jij niet ? 

Angelique:  … Ja, ik denk het ook wel ! 

Angelo: OK, dan proberen we het gewoon ! 

Angelique;  … Goed ! (nu willen ze elkaar kussen, maar alle verloopt heel onzeker en 

zenuwachtig. Langzaam gaan hun monden naar elkaar toe, maar vlak voor hun 

lippen elkaar raken schiet Angelique in een zenuwachtige lach) 
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Angelo: (beetje boos) … Maar Angelique! Waarom, moet je nu lachen !? 

Angelique  … Sorry ! Sorry Angelo !  … Ik … ik wil helemaal niet lachen, maar dat zijn 

de zenuwen denk ik ! (haalt eens diep adem) OK, ik ben er klaar voor ! We 

proberen het opnieuw ! (hetzelfde onwennig gedoe van daarnet herhaalt zich 

en opnieuw begint Angelique te lachen)  

Angelo: (ontgoocheld) Angelique ! 

Angelique: (boos op zichzelf) Sorry Angelo ! Ik wil echt niet lachen, maar het is sterker 

dan mezelf ! (haalt nu een aantal keer heel diep adem) OK, nu ben ik ben er 

écht klaar voor ! (hetzelfde onwennig gedoe van daarnet herhaalt zich en 

opnieuw begint Angelique te lachen) 

Angelo: (springt nu boos recht) Dit is niet meer leuk Angelique ! Wil je het wel echt 

met mij proberen ? 

Angelique: (ongelukkig) …Ja Angelo ! Maar dit is allemaal nieuw voor mij en zo 

onverwacht … geef me even de tijd … 

Angus: (plots komt Angus, gevold door Helga, luid toeterend binnen. Angelo en 

Angelique gaan vlug een pas uiteen. Angus is besmeurd met modder of kletsnat 

van de sneeuw) … De vijand is verslagen ! 

Helga: (lachend) … het was hilarisch ! Angus heeft hem achtervolgd tot Lorenzo in 

een oude mesthoop is gevallen ! Hij stonk verschrikkelijk toen hij in zijn auto 

stapte … (iedereen lacht hartelijk) 

Angelique: (nalachend)… Dat is zijn verdiende loon ! … Kom papa, ik ga je in bad steken 

want je ziet er niet uit ! 

Helga: Oh, maar dat zal ik wel doen Angelique 

Angelique: (kordaat omdat ze even van Angelo weg wil) Nee, dat doe ik ! Kom papa (gaan 

samen de trap op)  

Helga: Dan zal ik die tafel hier maar afruimen (begint er aan) 

Angelo: Ik zal je even helpen (samen brengen ze alles wat nog op tafels stond van het 

ontbijt naar de keuken) 

Helga: (ze komen samen weer uit de keuken) … Angelo ? 

Angelo: Ja ? 

Helga: Weet je nog wat ik daarnet geantwoord heb op jouw vraag ? 

Angelo: … Welke vraag ? 

Helga: Toen je me vroeg of ik je een kans wou geven … 

Angelo: (verward) … oh … euh … Ja … 

Helga: Ik zei toen dat ik het niet wist en dat ik eerlijk gezegd dacht van niet … ik heb 

me bedacht en ik wil het heel graag met jou proberen … 
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Angelo: (totaal van slag) …met …met mij ? 

Helga: (neemt zijn handen vast) … ja lieve Angelo … met jou ! 

Angelo: (maakt zijn handen los en gaat een paar stappen van haar weg) … maar Helga 

… ik … ik weet niet wat ik hierop moet antwoorden 

Helga: (ontgoocheld) … maar Angelo ? Waarom reageer je zo ? Je wou het toch zelf 

met mij proberen. 

Angelo: (gaat weer naar haar toe) … Ja Helga ik wou dat echt … en ik denk dat ik nog 

altijd wil, maar ik had me eigenlijk al neergelegd bij jouw aanvankelijke 

afwijzing … 

Helga: (hartstochtelijk) Maar ik had me vergist Angelo … ik was in de war na dat 

aanzoek van Angelique, na die verkleedpartij, na alles wat hier gebeurd is … 

maar nu weet ik het zeker … ik wil jou ! 

Angelo: (zucht) … het stormt in mijn hoofd Helga ! 

Helga: Sorry als ik het je moeilijk heb gemaakt Angelo, de voorbije 24 uur zijn voor 

jou ook niet gemakkelijk geweest … 

Angelo: (zucht) … dat is nog zacht uitgedrukt Helga … (neemt nu een besluit)  Ik ga 

even een wandelingetje maken. Ik moet alles even op een rij zetten …  

Helga: … en geef je me dan straks een antwoord ? 

Angelo: Ja Helga, straks schep ik duidelijkheid ! (gaat weg)  

Helga: (gaat zuchtend in de zetel zitten) …pffff de liefde is niet eenvoudig ! 

Angelique: (komt de trap af) Zo, papa zit in bad. Die is nu zoet voor een tijdje! …Waar is 

Angelo ? 

Helga: Die is een wandelingetje gaan maken ! 

Veronica: (komt zingend of neuriënd binnen) … ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo 

vrolijk was ik nooit ! 

Angelique: (sarcastisch) Je bent precies zo vrolijk !? 

Veronica: Ja, het leven lacht me weer toe ! 

Angelique: En hoe komt dat zo plots ? 

Veronica: De weg is terug vrijgemaakt en ten laatste morgen kan ik hier dan eindelijk weg 

samen met Angelo ! 

A & H: (schreeuwen het uit) … MET ANGELO !?!?!? 

Veronica: (Verwonderd) Ja, met Angelo ! Hij heeft me deze morgen beloofd dat hij nog 

eens ging nadenken over onze relatie en dat hij me morgen een antwoord zou 

geven. (fijntjes) En ik ben er van overtuigd dat het een positief antwoord zal 

zijn! 
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Helga: (schamper) Dat durf ik sterk te betwijfelen ! Straks geeft hij ongetwijfeld een 

positief antwoord aan mij! 

A & V: (schreeuwen het uit) AAN JOU !?!?!? 

Helga: Ja, aan mij ! Ik overviel hem daarnet een beetje met mijn vraag om samen iets 

te beginnen … maar hij moest even alles op een rij zetten voor hij mij een 

antwoord wou geven  … daarom is hij nu even gaan wandelen. 

Angelique: (triomferend) Sorry dames dat ik jullie moet ontgoochelen, maar daarnet heeft 

hij mij zelf gevraagd om samen een echte relatie aan te gaan ! 

H & V: WAAAATTT !?!?!? 

Angelique: Ja! Ik zou dus niet langer dromen moest ik jullie zijn! 

H & V & A: (nu beginnen ze alle drie gelijktijdig met veel bewegingen luidop en druk door 

elkaar te praten zonder naar elkaar te luisteren)  

V: Dat kan gewoonweg niet. Ik denk dat jullie jullie wensen voor 

werkelijkheid nemen want deze morgen al was ik er van overtuigd dat hij ja 

tegen mij zou zeggen, maar hij vroeg wat tijd om mij een morgen een leuke 

verrassing te kunnen aanbieden want ik zou er zelfs niet van schrikken dat hij 

mij ten huwelijk zou vragen.  

H: Ik vrees dat ik jullie toch zal moeten ontgoochelen want toen ik hem vroeg 

of  hij met mij een relatie wou beginnen zei hij me letterlijk Ja Helga ik wou 

dat echt … en ik denk dat ik nog altijd wil, maar ik had me eigenlijk al 

neergelegd bij jouw aanvankelijke afwijzing en daarom wou hij eerst even alles 

op een rij zetten.  

A: Wij zijn al heel ons leven de allerbeste vrienden en eigenlijk hebben we er 

nooit bij stilgestaan dat er ook iets meer is dan gewoon beste vrienden zijn en 

na wat er allemaal gebeurd is de voorbije vierentwintig uur heeft hij de eerste 

stap gezet naar een echte relatie. We hebben elkaar ook al bijna gekust, maar 

dat lukte eigenlijk nog niet zo goed.  

Angelique: (ze vallen alle drie ongeveer gelijktijdig stil en bekijken elkaar nahijgend van 

hun monoloog) …Sorry dames, maar ik heb hier eerlijk gezegd niet veel van 

verstaan ! 

Angelo: (op dat moment komt Angelo binnen) … Hallo ! 

H & V & A: ANGELO !!! (Ze schieten nu alle drie op Angelo af weer luid gesticulerend 

door elkaar pratend)  

V: Die twee anderen hier beweren dat je met hun een relatie wil beginnen 

terwijl je me beloofd hebt dat je me morgen een antwoord zou geven en ik 

reken er op dat het positief zal zijn.  

H:Ik hoop dat je hier snel duidelijkheid schept Angelo, want het is niet prettig 

te horen dat we hier blijkbaar met drie moeten strijden voor jou. Ik had me er 

wel iets anders van voorgesteld.  

A: Je hebt eer een mooie knoeiboel van gemaakt Angelo en moest ik zelf geen 

betrokken partij zijn zou ik er heel hard moeten mee lachen, maar nu is het toch 

een beetje pijnlijk. 
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Angelo: (nog voor ze uitgesproken zijn roept hij luid) STOP !!! …Dames, alsjeblief ! 

Angelique: (fel) Op een of andere manier heb je ervoor gezorgd dat we alle drie denken dat 

je met ons een relatie wil beginnen! Het wordt tijd dat je duidelijkheid schept! 

Angelo: (zuchtend) Het is hier precies Boer zoekt vrouw ! We mankeren alleen nog 

Dina Tersago ! 

H &V & A: MAAK JE KEUZE ANGELO !!! 

 Angelo: OK, ik zal duidelijk zijn ! … Veronica, ik weet niet waarom jij er zo van 

overtuigd bent dat ik terug met jou zou beginnen. Ik dacht dat ik vanmorgen al 

redelijk duidelijk was, maar niet genoeg dus. … Ik zal nu heel duidelijk zijn. 

Tussen ons is het gedaan ! Definitief ! 

Veronica: Oooohhhh! …. Je bent een lafaard! (druipt ontgoocheld af) 

Angelo: (voorzichtig) Angelique, ik denk dat het beter is dat wij gewoon beste vrienden 

blijven …Deze morgen vond ik het zo erg toen ik je zag wenen dat ik uit 

medelijden heb gehandeld … maar moest ik het eerder hebben geweten van 

Helga zou ik je nooit gevraagd hebben … Ik hoop dat je niet te kwaad op me 

bent. 

Angelique: (geëmotioneerd) … Ik denk ook dat we beter beste vrienden blijven Angelo. Ik 

denk niet dat het zou lukken tussen ons als koppel … (glimlacht) ik denk dat 

het duidelijk was toen we probeerden te kussen …  

Angelo: (geeft haar een dikke knuffel) … je bent een schat Angelique ! 

Angelique: (geëmotioneerd) … ik ga papa uit bad halen (gaat vlug naar boven) 

Angelo: (gaat tot bij Helga en neemt haar handen vast)  … en dus liefste Helga wat mij 

betreft is het volmondig ja ! 

Helga: (kijkt verliefd naar hem) … Ik moet ik eerlijk toe geven dat ik daarnet even 

twijfelde toen ik het verhaal van Angelique hoorde, maar nu begrijp ik het. 

Voor mij is het dus ook volmondig ja ! (kussen elkaar)  …. Is het goed als we 

even gaan wandelen ? 

Angelo: Ja hoor, graag. … (lachend) Ik heb nog nooit zoveel gewandeld als vandaag ! 

Angelique: (Er valt even een stilte tot plots de koebel aan de voordeur weer klingelt. Er 

gebeurt even niets tot de koebel voor een tweede keer klingelt. Angelique 

verschijnt bovenaan de trap) … Dan heb ik toch goed gehoord. Wie kan dat nu 

zijn ? (gaat de trap af en de hall in en we horen off scene) … oh ! Dokter ! 

Dokter: Sorry dat ik u nogmaals lastigval, maar ik ben mijn dokterstas hier vergeten … 

Angelique:  Oh, dat kan gebeuren? Kom maar mee (komen de woonplaats binnen) en weet 

je ook waar ze staat ? 

Dokter: Ik denk dat ik ze boven heb laten staan op de kamer waar ik geslapen heb … 

Angelique: … Oh op de slaapkamer  
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Dokter : … euh ja, op de slaapkamer  

Angelique: … euh nu u hier toch bent dokter zou u even kunnen kijken naar mijn 

brandwonde … ze staat precies in vuur en vlam  

Dokter: (zenuwachtig) … Bra …brandwonde ? 

Angelique: … (legt haar hand op haar borst en zegt zwoel) … ja hier ! U zei gisteren dat 

ik die dringend moest laten nakijken door een dokter … en vermits u nu toch 

hier bent … 

Dokter: (hees)  euh ja natuurlijk …ik zal er eens naar kijken 

Angelique:  (neemt de dokter bij zijn hand en gaat er mee de trap op) …  de slaapkamer 

waar uw dokterstas staat lijkt me een goede plaats om mij te onderzoeken  … 

dokter (verdwijnen)  

 

EINDE 


