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PERSONEN:
OMA
JOOP - haar zoon
ANNIE - vrouw van Joop
PAUL - hun zoon
ANKIE - hun verstandelijk gehandicapte dochter
MONIQUE - hun dochter
GREET - de buurvrouw
ANGÉLIQUE - haar lichamelijk gehandicapte dochter
FRANK - vriend van Paul

DECOR:
Het geheel speelt zich af in de huiskamer van Joop en Annie. In de
linkerwand zit een kastdeur. In de achterwand zit een raam. In de
rechterwand zit een deur die naar alle vertrekken leidt. Linksvoor
staat een bank, met daarnaast een tafeltje waarop een telefoon
staat. Rechtsvoor staat een tafel met enkele stoelen. De rest van de
aankleding is naar eigen inzicht.
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SCENE 1
Als het spel begint, zijn Annie, Monique en Paul aan tafel een
spelletje aan het doen. Joop zit op de bank en leest de krant. Even
later gaat de telefoon.
ANNIE: Pak jij hem even op, Joop?
JOOP (legt krant weg en pakt de telefoon op): Met Joop... Oh, bent u
het?.... Of u met de kerst hier kunt komen!.... Eh.... Wacht even...
(schermt telefoon af, aarzelend) Annie? Wil jij even aan de telefoon
komen?
ANNIE: Wie is het? (staat op)
JOOP: Mijn moeder.
ANNIE (fel): Oh nee! (gaat weer zitten)
JOOP: Hè, toe Annie. Ze wil met de kerst hier komen.
ANNIE: Daar begin ik nooit meer aan, Joop.
JOOP: Ja, dat kan ik toch niet tegen m'n moeder zeggen.
ANNIE: Verzin maar wat. Ik doe het niet.
JOOP: Wat geeft het nou toch als ze komt?
PAUL: Dan ga ik naar m'n vriend toe! Ik blijf hier niet hoor als Oma met
de kerst komt.
MONIQUE: En ik blijf de hele dag op bed! Dat eeuwige gezeur van
haar.
ANNIE: Nou? Je hoort het. De kinderen willen het ook niet.
JOOP: Oh... (in telefoon) Moeder?.... Eh... Ik hoor net van Annie dat
we door vrienden zijn uitgenodigd..... Ja, jammer, hé?.... Ja, wij
vonden het vorig jaar ook zo gezellig dat u er was. (tijdens deze zin
mimieken de anderen "hoe gezellig het wel was") Hè?.. Tweede
kerstdag? Wacht even.. Annie, mijn moeder vraagt of ze tweede
kerstdag....
ANNIE, MONIQUE en PAUL (tegelijk): NEE!!
JOOP (schrikt en schermt telefoon nog meer af): Niet zo hard! Anders
hoort ze het.... (in telefoon) Een ogenblikje nog hoor. (tot Annie) Het
is toch zielig voor....
ANNIE, MONIQUE en PAUL (tegelijk): NEE!!
JOOP (nerveus): Stil nou. (dan in telefoon, lachend) Dat was ik
helemaal vergeten, moeder. Tweede kerstdag gaan we uit eten in
de stad..... Wat?...... Alles?.... (tot Annie) Hoor je dat? Ze wil alles
betalen als ze mee mag. Dat lijkt me een goed idee.
ANNIE, MONIQUE en PAUL (tegelijk): NEE!!
ANNIE: Je denkt toch niet dat ik met haar voor gek ga staan in een
restaurant! Ze kan hier al niet fatsoenlijk eten, laat staan daar.
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JOOP: Nou, dat valt gerust wel mee.
MONIQUE: O ja? Nou, het valt helemaal niet mee. Ik kan me heel
goed herinneren hoe ze hier vorig jaar met kerst de kip smakkend
en kwijlend naar binnen werkte. Gadverdamme!
PAUL: Ja! En daarna haalde ze haar kunstgebit uit haar mond, omdat
ze dacht dat het een kippenbotje was. (gruwelt) En het ergste van
alles was dat ze dat vieze ding ook nog aan mij liet zien. Nee, als
Oma hier komt dan ga ik echt weg!
MONIQUE: En ik ook!
ANNIE: Je hoort het, Joop. Het gaat niet door.
JOOP: Ja.... eh... (weer in telefoon) Ja, het duurde eventjes, moeder.
Maar we zijn er uit hoor. We hebben een héél goed idee. Ik breng
vanavond een hapje eten naar u toe, van wat we over hadden van
vandaag. Dan heeft u voor beide kerstdagen genoeg, hè?.... U eet
toch niet meer zo veel.... Ja, natuurlijk.... Dan blijft u nog wel alleen
zitten... Maar dan gaat u toch gezellig naar de TV kijken..... Wat?...
Daar vindt u niks aan?.... Ja, dan weet ik het ook niet meer, hoor...
Maar hier kan echt niet. Nou... dag moeder. (legt telefoon neer, kijkt
de anderen aan) En toch vind ik het zielig voor haar.
ANNIE: Zielig! Het is zielig voor ons, dat jij ons met haar wilt
opschepen.
MONIQUE: Bent u soms vergeten, dat ze vorig jaar haar bord met
soep omstootte, en dat alles op de grond viel?
ANNIE: Op onze nieuwe vloerbedekking!
PAUL: En dat ze dronken was geworden van één glaasje wijn en
daardoor languit in de kerstboom viel en alle ballen stuk waren?
ANNIE: Nee hoor, Joop. Zo is het het beste. Iedereen blijft lekker op
zichzelf. We maken er dit jaar een gezellige kerst van.
PAUL: Ja! Vraagt u dan wel of de kerstman bij ons langs komt, Mam?
MONIQUE (ontevreden): Vraag hem dan meteen, of hij eens mooiere
cadeau's meeneemt dan vorig jaar. Ik wil dit jaar een nieuwe
computer met een laserprinter.
PAUL: En ik wil een nieuw tennisoutfit en een nieuw tennisracket van
het merk "Duquari". Met het racket wat ik nu heb loop ik echt voor
joker.
JOOP: Toe maar. Vorig jaar hebben jullie toch ook hele mooie
cadeau's gehad.
MONIQUE: Ja, van die stomme handschoenen die Oma zelf had
gebreid zal u bedoelen.
PAUL: En ik kreeg van die achterlijke sokken met een bloemetje er op
van haar.
JOOP (schiet in de lach): En je moeder kreeg een zelfgebreide
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onderbroek van Oma. Dat was lekker warm voor in de winter, zei
ze.
ANNIE: Joop!
JOOP: Eh... ja... Laten we maar zeggen dat het ouwe mens het goed
bedoelde. Maar dit jaar maken we er echt een gezellig kerstfeest
van. Dat beloof ik. (de voordeurbel gaat) Ik ga wel even kijken. (gaat
deur af)
ANNIE (tot de kinderen): Zullen we het spelletje even afmaken? (met
Paul en Monique gaat ze weer aan tafel spelen) Wie was er aan de
beurt?
MONIQUE: Heeft u nu eindelijk de cadeaus voor de kerst gekocht? Ik
ben zo nieuwsgierig.
ANNIE: Dan blijf je nog maar even nieuwsgierig. (de deur gaat open
en Joop komt met Frank de kamer in)
FRANK: Hallo.
PAUL: Hè, Frank. (iedereen zegt gedag) Doe je mee? Dan beginnen
we opnieuw.
FRANK: Ja, dat is goed. (gaat aan tafel zitten)
JOOP (gaat op bank zitten, tevreden): Wat hebben we toch een fijn
gezinnetje. (gaat krant weer lezen) ...Nee, zeg! Moet je horen...
(leest) In Roemenië doen zich middeleeuwse toestanden voor in de
kindertehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.
Het grootste gedeelte van de dag liggen de kinderen geboeid aan
hun bedden en wordt er geen aandacht aan hen besteed.... (legt
krant opzij) Ik moet er niet aan denken, dat onze Ankie zo behandeld
zou worden. (schrikt) Ankie! Welke datum is het? (kijkt in krant) Oh
nee! Annie, we zijn Ankie vergeten op te halen!
ANNIE (schrikt nu ook): Weet je zeker dat het vandaag was? Oh, jee!
En je moest dat meisje van verderop in de straat ook meteen
meenemen.
JOOP (kijkt op zijn horloge, staat snel op): Ik ben al drie uur te laat!
(loopt snel naar de deur, af)
MONIQUE: Welk meisje moet papa meenemen, mam?
ANNIE: Dat lichamelijk gehandicapte meisje van het eind van de
straat. Weet je wel, die Angelique?
PAUL (nors): Hallo! Komt die hier ook met de kerst? Denk je van Oma
af te zijn, komt er nog zo'n stom kind in huis.
FRANK: Wie is Ankie eigenlijk?
PAUL: Hè? (aarzelt) Eh... Mijn zusje.
FRANK (verbaasd): Jouw zusje? Je hebt toch maar één zusje? (wijst
naar Monique) Zij toch.
PAUL: Ja.... maar.... deze is... eh...
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ANNIE: We hebben nog een dochtertje, Frank. Maar die is niet altijd
thuis. Ze... eh... woont ergens anders, zie je.
FRANK (lachend): Ook raar! (tot Paul) Waarom woont ze dan niet bij
jullie?
ANNIE: Omdat ze... (dan snel tot Monique) Papa zou dat andere
meisje alleen maar ophalen. Ze gaat gewoon naar haar eigen
moeder toe.
MONIQUE: Gelukkig maar. Met Ankie is het al moeilijk genoeg.
ANNIE: Beloven jullie me wel dat jullie rustig aan zullen doen met je
zusje? Want anders raakt ze weer helemaal over haar toeren.
(verontwaardigd) Belachelijk, dat ze niet in het tehuis kan blijven,
omdat het personeel zo nodig met kerstverlof moet. Daar is zo'n kind
toch veel beter op haar plaats? (tot de kinderen) Dus rustig aan, hè!
Ik kan niet tegen al die drukte. (zucht) Ik moet er niet aan denken
dat mijn schoonmoeder hier ook met de kerst zou zijn. Dan zou ik
knettergek geworden zijn. (dan gaat de voordeurbel) Wie nu weer?
(loopt naar deur, af)
PAUL: Nou, dan kan ik mijn kamer wel weer af gaan sluiten. Die meid
maakt alles stuk.
MONIQUE: Wat heb je nou aan zo'n zusje? Je kunt niet eens met haar
spelen.
FRANK (tot Paul): Wat is er eigenlijk met je zusje aan de hand? Zit ze
in een tehuis? Waarom heb je mij dat nooit eerder verteld?
PAUL (onverschillig): Eh... Nou ja, dat weet ik niet hoor.
Dan gaat de deur gaat open en komt Joop met Ankie binnen, die
een koffertje draagt en heel blij om haar heen kijkt. Ze worden
gevolgd door Greet en Angélique, die angstig de hand van haar
moeder vast houdt. Joop blijft bij de deur staan en kijkt beschaamd.
Vervolgens komt Annie binnen, die meteen doorloopt naar de bank.
Monique en Paul staan op en kijken naar Angélique, stoten elkaar
aan en grinniken.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

