WEER TERUG VAN VAKANTIE
MONOLOOG

Monoloog voor 1 dame.
Decor stelt een huiskamer voor, dit kan eventueel met eenvoudige zetstukken.
Zeker een telefoon (dect) aanwezig.
Korte inhoud:
De eenvoudige en naïeve Jose de Rijke komt terug van vakantie. Terwijl ze haar
spulletjes wat opruimt vertelt ze wat ze tijdens die vakantie heeft meegemaakt.
Ze neemt de post door en komt er zodoende achter dat haar bank een brief
gestuurd heeft.
Met veel moeite neemt ze contact op en komt er al snel achter dat de serviceverlening van die bank niet hoog in hun vaandel staat.
Op het eind van het gesprek heeft ze een verrassend bericht voor de bank.

GESCHREVEN DOOR PETER DAMEN
Voor meer toneelspelen van deze schrijver zie: www.Jeco.nl
In totaal 11 pagina's
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(Jose komt binnen, jas aan, koffer bij, post in handen, jas uitdoen en
ondertussen post uitzoeken, sommige apart leggen ed)
STUK TEKST
(af, even tijdsoverbrugging, op)
Zo die staat al boven. Kan direct de was aan. Eens kijken nu eerst eens de
post door kijken. Er kan natuurlijk altijd iets belangrijks tussen zitten.
(post uitzoeken en apart leggen)
Zo, weer meer uitgezocht. Nu blijven tenminste de belangrijkste zaken
over die ik het eerst moet doorkijken. Och, dat zei ik ook toen ik in de
armen van mijn Fernando lag. Ik zei, lieverd de belangrijkste zaken
moeten het eerst. En die schat knikte zo begrijpend. Dat vond hij dus ook
en toen vroeg hij zo lief wanneer hij naar mij mocht komen. Naar hier,
naar mijn huisje. Och dat deed me toch zo smelten he. Dat vond hij
belangrijk zei hij. Om hier te zijn… bij jou zei hij er toen nog heel lief
achteraan. (maakt ondertussen brief open) Nou ja, ik zou natuurlijk wel
willen maar het is zo duur he. Dat reizen is niet echt goedkoop hoor.
Steeds komt er iets bij, dan weer brandstoftoeslag want de benzine is weer
duurder geworden, dan weer luchthavenbelasting, dan weer een of andere
verzekering. Voor je het weet is de prijs verdubbeld. Eens kijken wat ze
schrijven
(loopt lezend over toneel)
O, dat kan nog wel even wachten. Dat hoeft nu niet direct geregeld te
worden.
(legt brief weg, andere, dichte pakken)
Toen ik dat zo tegen mijn Fernando verteld had dat reizen niet goedkoop
was keek hij wel een beetje beteuterd. Ik heb toen voorgesteld dat we
samen gaan sparen. Hij daar en ik hier en als we dan een groot bedrag
hebben dan komt hij naar hier. Ja je moet wat he. Kijk je kunt natuurlijk
ook zeggen, kom maar met mij mee. Maar dat werkt niet. Vroeger moest
ik thuis ook sparen om iets te kunnen kopen. Dat hoort bij de opvoeding
he. Ik heb wat uren doorgebracht bij (noemt plaatselijke supermarkt)
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achter de kassa. Maar ja daar wordt je echt niet slechter van, dan heb ik
wel geleerd.
(maakt enveloppe open)
In het begin was Fernando wel wat teleurgesteld maar toen ik die mooie
horloge voor hem gekocht had, was hij toch zo blij. Hij heeft me toen
uitvoerig bedankt. Ja, dat deed me echt heel goed. Echt, het is toch zo'n
lieverd. Hij was het uiteindelijk wel met me eens dat we beiden heel hard
moesten gaan sparen. Maar ja hij gaf toe dat hij niet echt veel verdiende.
Als hij al werk had. De werkeloosheid daar is erger dan hier. Dat deed
hem wel iets dat zag ik aan zijn gezicht. En je bent op vakantie en hij is
tenslotte de liefde van je leven. Ik heb hem toen wat extra geld gegeven.
Eerst wilde hij dat niet aannemen. Hij werd zelfs bijna kwaad toen ik aan
bleef dringen. Ik ben niet op je geld uit zei hij. Alsof ik dat zou denken.
Nou omdat ik zo aanbleef dringen heeft hij het geld tenslotte aangepakt.
Kijk dat tekent nou iemand he. Hij heeft toch zijn trots maar kan dit toch
opzij zetten. Dat is heel wat voor een man hoor. Niet veel mannen kunnen
hun trots opzij zetten. Dat heeft toch wel iets teders? Iets liefs? Niet dan?
(leest weer brief)
He, wat vervelend nou. Ik dacht dat het een serieuze brief was. Zo'n brief
heb ik al talloze gehad. Die hoef ik dus niet te bewaren. Zo zie je maar
weer dat je goed op moet letten tegenwoordig.
(legt brief weg, andere pakken, ondertussen openmaken)
Zo'n vakantie vliegt voorbij he. Zeker als je het zo heerlijk met z'n
tweetjes hebt en dag en nacht bij elkaar bent. Voor je er erg in hebt is het
voorbij. Je komt aan en je checkt in. Dan ga je het stadje in en opeens
staat hij voor je. Het was alsof ik duizelig werd toen ik hem zag. Nou zag,
hij botste tegen me aan. En hij was daarna zo bezorgd. Hij dacht dat hij
me pijn had gedaan . Hij heeft me toen meegenomen naar een terrasje om
iets te drinken. Als goed makertje. Och dat vond ik al zo lief. We hebben
uren doorgebracht op dat terrasje. Dat was al heel romantisch hoor.
(giechelt) Eerlijk is eerlijk toen heb ik eigenlijk iets teveel gedronken.
Toen kon je al merken dat hij een echte gentleman was. Hij heeft me naar
mijn hotel gebracht. Zo (doet voor) met zijn sterke arm om mijn
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schouders. Al was ik dan wat tipsy dat gevoel weet ik nog wel. Het was
alsof ik zweefde. Ik was als was in zijn armen. En geloof het of niet maar
hij maakte geen gebruik van de situatie…. Toen niet tenminste. (giechelt
weer) Later wel natuurlijk. We zijn tenslotte allemaal maar mensen met
onze zwakheden. Je bent verliefd en het is vakantie dus… ho ho nu moet
je niet denken dat ik met iedere man die ik tegen kom zomaar het bed
induik. O nee, maar als je zo iemand ontmoet als Fernando dat is toch wel
iets anders. (zucht) Echt iets heel anders.
(leest mompelend brief)
Ja, ja mijnheer de advocaat dat had ik toch wel gezegd? Nu geef je het
toch toe? Toen ik bij jou was, was het geen probleem. Dat hebben we zo
geregeld mevrouw. Geen enkel punt, daar zijn we in gespecialiseerd
waren je dure woorden in je luxe kantoor en nu moet je al bakzeil halen.
Maar goed, die bel ik morgen wel.
(brief weg, andere brief)
STUK TEKST
(drukt uit, daarna brief kijken en nummer in toetsen, hoorn oor gebaar van
doorgaan)
Eens kijken wat is m'n rekeningnummer ook weer? O ja. (drukt stel cijfers
in daarna hoorn weer aan oor) Nummer 1 niet dus, (luisteren) twee ook
niet, (luisteren) dit ook niet ( luisteren) vier ook al niet. (luisteren) Ja
vijf is het. (drukt cijfer in) Hadden ze ook wel onder 1 kunnen zetten.
(luisteren,zucht hoorbaar) beginnen ze toch weer vooraf aan. (luisteren
en af en toe hoofd schudden)
he, he nummer drie dus. (drukken,
luisteren) Nu dat weer al onze medewerkers zijn in gesprek. De wachttijd
is zodanig lang dat we de verbinding verbreken. (verbaasd naar hoorn
kijken) Ze hebben opgehangen!! Probeert u het later nog eens zeggen ze
dan ook nog. Nu nog mooier!!
(gooit hoorn op tafel)
Maar goed, direct maar weer eens proberen. Ik laat m'n goede zin zomaar
niet bederven.
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Tijdens mijn vakantie hebben we niet alleen aan het strand of aan het
zwembad gelegen. O nee, we hebben ook veel uitstapjes gemaakt. Dat is
natuurlijk het voordeel als je iemand kent die in die streek geboren en
getogen is. Die kent plekjes die een ander niet te zien krijgt. En dan
bedoel ik natuurlijk in dit geval de toeristische plekjes. We hadden ook
zo'n scooter gehuurd. Fernando kon er via een vriend goedkoop aankomen. Gelukkig goedkoop want die dingen zijn stervens duur als je ze
bij zo'n zaak moet huren die er van moet leven. Maar goed Fernando kon
er dus redelijk goedkoop aankomen, ook weer een voordeel als je
daar
woont. Ik heb dus de mooiste plekjes gezien. Eerst achterop die scooter.
Heerlijk was dat zeg. (doet voor) Zo met je armen om dat lekker lijf van
Fernando. En dan de wind door je haren. Nou dan krijg je wel een gevoel
van vrijheid hoor. Prachtige dingen gezien. Niet alles was gratis
natuurlijk, soms moest ik entree betalen. Maar geloof me ik heb dingen
gezien die andere mensen nooit te zien krijgen en dat allemaal dankzij
mijn Fernando.
(peinzend staan)
O ja, nog eens bellen.
(hoorn pakken, brief kijken en nummer in toetsen)
Ja, ja dat weten we nu wel van die tien cent. (ongeduldig) Zo nu mijn
rekeningnummer (intoetsen) En wachten tot nummer vijf. (ongeduldig)
Nummer vijf dus. En weer wachten tot nummer drie (ongeduldig en dan
nummer intoetsen) Zo en nu eens kijken of ze me er weer uitgooien.
(luisteren) Mooi, er is nog een wachttijd maar ik word er in ieder geval
niet uitgegooid.
(met hoorn aan oor)
Nou en dan opeens komt het besef dat je vakantie er bijna opzit. En dan is
de Fernando zo lief he. Hij merkt gelijk dat er iets is en is dan zo bezorgd.
Hij vraagt constant wat er is en of het aan hem ligt. Niet dus.. of eigenlijk
wel want je beseft dat je hem binnenkort een hele tijd moet missen en…
(heft vinger, luisteren, hoofd schudden)
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Ik dacht even dat ik iemand aan de lijn kreeg. Maar er gebeurde iets met
het bandje denk ik.
Ik zei dus je moet hem een hele tijd missen en opeens besef je dat. En toen
was die Fernando zo lief. Hij heeft me meegenomen naar een heel dure en
luxe discotheek. Daar komen alleen maar belangrijke mensen. Net die
avond was er niemand bekends, dat zul je natuurlijk altijd zien. Maar
Fernando vertelde dat er beroemde voetballers met hun vriendin kwamen,
filmsterren, zangeressen en meer van die beroemde en bekende mensen.
Daar bleek wel dat Fernando heel bekend is in dat stadje. Bijna iedereen
kent hem en hij ook bijna iedereen. Veel mensen kwamen hem groeten en
keken mij dan heel nieuwsgierig aan. Dikwijls sloegen ze hem dan op zijn
schouder en deden hun duim omhoog. Fernando zei dat…
(heft vinger, luisteren, hoofd schudden)
Weer niet, hetzelfde als net. Dacht dat ik aan de beurt was.
Fernando vertelde dus dat al zijn vrienden jaloers waren op hem omdat hij
zo'n mooie en knappe vriendin had. Nou toen werd ik toch wel een beetje
verlegen en rood. (koelte gebaar) Ik voelde dat ik zo'n hoofd kreeg. Dat
is toch niks als ze zoiets tegen je zeggen?
We hebben die avond champagne gedronken en heel langzaam en intiem
gedanst. O als ik dat nog eens over kon doen. Een paar vrienden van hem
hebben nog even bij ons gezeten. Ook allemaal heel leuke mannen, bijna
net zo knap als Fernando. We hebben samen een paar flessen champagne
opgedronken. Het was echt, heel, heel gezellig die avond.
Vervelend voor Fernando was wel dat toen hij af wilde rekenen hij er
achterkwam dat zijn portemonnee met al zijn pasjes nog in zijn andere
broek zat.
Op zich was dat natuurlijk niet zo erg want ik had sowieso toch
afgerekend. Maar Fernando was erg teleurgesteld dat hij mij nu niet kon
trakteren op een avondje luxe stappen. En geloof me luxe was het want ik
moest nogal wat betalen. Maar ja wat wil je als er een stuk of vijf flessen
champagne doorheen zijn gegaan? Nou toen hebben we 's avonds in het
hotel ook nog…
(heft vinger, luisteren, knikken)
Goedendag mevrouw u spreekt met Jose de Rijke. Ik had een vraagje …
Ik ben klant bij u ja … Mijn bankrekeningnummer? Ik heb aan het begin
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dat nummer ingetoetst… Maar daar heb ik toch al die andere cijfers voor
in moeten drukken? … Oké goed dan (noemt tiencijferig nummer) … dat
klopt mevrouw. … Mijn huisnummer? … O dat u de juiste wel voor u
heeft. Nummer 3a. … dat klopt ja. … Welke stad? Maar dat staat toch
voor uw neus op het scherm? … O om te verifiëren … Goed dan (zucht en
noemt plaats van opvoering) … Inderdaad dat ben ik dus. … Mijn vraag?
O ja inderdaad nu zou ik toch bijna vergeten waar ik voor bel. Ik heb van
u een brief gekregen en … Wat zegt u? Het kenmerk van de brief? O dan
moet ik eens kijken. Ogenblikje
(zoekt brief op tafel daarna oplezen)
STUK TEKST
(hoorn van oor en oor wat masseren)
Mijn oor gaat er pijn van doen. Maar waar was ik? O ja de laatste avond.
Nou ik voelde me toch echt wel verdrietig. Je weet tenslotte dat de laatste
avond samen is. Ik moet zeggen dat zelfs Fernando er moeite mee had. Hij
was helemaal anders dan anders. Eerst wilde hij niet zeggen waarom dat
was, maar ja toen kwam het hoge woord eruit dat hij me zou missen. Hij
keek er zo droevig bij dat ik helemaal vol van schoot. Ik heb toen een
cadeautje gegeven, we zijn een juwelier gegaan en heb daar zo'n gouden
armband gekocht met zo'n plaatje erin waarop mijn naam komt te staan.
Dat konden ze daar niet gelijk doen maar ze hebben beloofd dat het de
volgende dag klaar zou zijn. Dan zou Fernando het op gaan halen en weer
aan mij denken zei hij heel lief. Ik heb ook nog een gouden ketting voor
hem en voor mij gekocht met precies hetzelfde hangertje. Kijk maar
eens…
(haalt kettinkje tevoorschijn en showen, denk aan hoorn)
Mooi he? Goed, zoiets kost natuurlijk een aardige duit maar dat heb ik
wel voor hem over. En die lieverd was me toch zo dankbaar. Hij omhelsde
me daar midden in die juwelierswinkel.
EIND TEKST MET VERRASSEND EINDE
(af)
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