Vrouwen Van Nu

Geschreven door Yolanda Christianen-Verberk, 2009

Toneelstuk

Vrouwen van nu
Spelers: 4 mannen:
Arie:
een wat oudere boer, met duidelijke ouderwetse opvattingen over “man”
en “vrouw”
Wil graag vasthouden aan zijn opvattingen, maar beseft, met tegenzin,
heel goed dat de maatschappij is veranderd ten opzichte van vroeger. Is
getrouwd, maar zijn vrouw is niet stil blijven staan in de tijd.
Nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan is zij terug gaan werken.
Gekleed in ruiten overhemd, grote rode (besnoten) zakdoek half uit de
broekzak van zijn (vooral géén spijker-)broek. Op zijn hoofd een
ouderwets petje.
Antoine: (heet eigenlijk Ton, maar noemt zich liever Antoine) is schoonheidsspecialist en homo. Heeft een hele goede kijk op wat de moderne vrouw
bezighoudt. Is momenteel single en steekt niet onder stoelen of banken
dat hij op zoek is.
Witte (strakke) broek, lichtblauw overhemd. Keurig gekapt, zit met
benen over elkaar.
Kevin:

een gladde barjongen van een jaar of 30, type foute jongen, zwaar
Utrechts/Rotterdams/Amsterdams accent. Heeft een strafblad voor
diefstal en illegale straatrace. Heeft een vriendin waar hij alleen af en toe
mee rommelt in bed en is niet vies van “de vrouwtjes”.
Probeert intelligente opmerkingen te maken, maar soms raken zijn
uitspraken kant noch wal.
Hawaï-blouse, spijkerbroek, zonnebril op voorhoofd, gouden ketting,
haren met veel gel naar achteren gestreken.

Ruud:

een moderne metro-man. Hij en zijn vrouw werken allebei 4 dagen en
zorgen samen voor de 5 kinderen. Ondertussen is zijn vrouw een eigen
zaak gestart als weddingplanner waardoor zij in het weekend en veel
avonden ook aan het werk is.
Casual gekleed, is wel vergeten de spuugvlek van de baby uit zijn
overhemd te wassen.

Toneel: een bar, 3 mannen er voor, 1 man er achter
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Binnenkomst: Kevin staat achter de bar, Arie zit er voor.
Pas later zullen Ruud en Antoine er bij komen.
Arie:
Kevin:
Arie:
Kevin:

Arie:
Kevin:
Arie:

Kevin:
Arie:
Kevin:
Arie:
Kevin:

“Kevin, doe mij nog een bier.”
(tapt een pilsje en zet m voor Arie’s neus.) “Lekker weertje
buiten….”
“Lekker weer, lekker weer, veel te droog, heel de maïs naar de
verdommenis, veel te warm…”(grom, grom)
“Ik mag dat anders wel hoor, het zonnetje dat lekker brandt.
Mooie wijfies, korte rokkies, hoge hakkies, kleine hempies, grote
borsies.” (begint een beetje te mijmeren) “Lekker,
lekkerrrrrrrrrrrrrrr…”
“nou, die van mij draagt anders niets boven de knie, ook al is het
40 graden.”
“haha, maar misschien wil ik hààr ook liever helemaal niet zien in
een kort rokkie.”
“Ik zou al blij zijn ALS ik haar nog eens zag. Sinds de kinderen het
huis uit zijn, is mevrouw voortaan ook altijd de hort op. Je zou
denken dat er af en toe nog eens een redelijke maaltijd op tafel
komt, maar tijd voor een goede pot stoofvlees is er niet meer,
lekker een uurtje of 4 sudderen op het gasvuur.
Gekookt aardappeltje of zelfgemaakte zuurkoolstamp er bij...”
“Hmmm… doe mij maar friet van Piet, met een lekkere bereklauw.
Wat eten jullie dan zoal…?”
“Ze heeft de Italiaanse keuken ontdekt: pasta, pizza…. Snelle
happen.”
“Jaja, stratsiatella-pasta, en raviolio en zo… Best lekker toch..?
Maar waarom heeft ze geen tijd meer voor zuurkool stamppot?”
“Ze heeft een baan bij de supermarkt… Ik zei nog zo: “Een boerin
hoeft geen baan buitenshuis. Ze werkt thuis op de boerderij, ze
zorgt voor de boer, het huishouden, de dieren en de kinderen.”
“in die volgorde?”

(intussen komt Antoine binnengelopen en neemt plaats naast Arie aan de bar,.)
Arie:
Kevin:
Arie:

(is teveel in gedachten verzonken om de opmerking van Kevin te
horen) “Eigenlijk verdient ze barstens weinig daar. Maar ze wilde
meer onder de mensen komen zei ze…”
“Ja….de vrouwtjes komen ook regelmátig onder mij,
hahahahaha…” (zet een wijntje voor Antoine’s neus)
(Lacht mee….)
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Antoine:
Kevin:
Antoine:
Kevin:
Antoine:

Arie:
Antoine:

Kevin:

Arie:
Kevin:

Antoine:

(lacht ook mee) “Hemeltje, daar heb ik nu helemaaaaal geen
ervaring mee.”
“Nou nou Ton, voor jou gaan de dames anders ook meteen plat als
ze in je salon komen.”
“Antoine is mijn naam, dat past veel beter bij me… Enne…we
maken eerst wel een babbeltje hoor, voor ze plat gaan. Pas daarna
krijgen ze een maskertje of een peeling van me, haha”
“Een piel-watte?”
“Het beroerde van mijn vak is dat er alleen dames in mijn salon
komen, zo vind ik natuurlijk nooit een geschikte kerel. Begrijp me
niet verkeerd hoor, ik houd van al mijn dames, maar een kerel
voor er bij zou heeerlijk zijn…”
(kijkt even vreemd naar Antoine) “Ja….echt heerlijk….” (verslikt
zich bijna in zijn bier omdat hij moet lachen…)
“Weet je, ik hoor natuurlijk heel veel in mijn salon. Het is
ongelofelijk wat mijn dames me allemaal toevertrouwen. Ja, ze
weten natuurlijk dat ik kan zwijgen als het graf.”
“Laatst nog, kwam ….. uhm… laat ik haar maar even mevrouw X
noemen, mevrouw X in de salon om haar benen te laten harsen.
Nou ik zeg: “meid, wat zie je er fan-tas-tisch uit, jij bent zeker 10
kilo afgevallen” “Zegt ze: “ZUMBA!””
“Ik val even stil en laat mijn hersenpannetje razendsnel alle laatjes
openen, en bedenk me ineens dat Zumba vast een heerlijke
exotische drank is, waar je van afvalt. Of misschien een dieetrage,
zoals Sonja Bakker: Zumba Bakker…. Of nee…. Een slanke,
gespierde, zongebruinde Egyptische God van een jaar of 25 die
haar zo jong houdt…
“Zumba, ha, dat ken ik wel! Staan ze allemaal met de billen te
trillen op van die holbewoner-muziekies… Man, ga gauw Zumbalessen geven, word je stinkend rijk, en kan je lekker de hele dag
billen kijken! Hahaha…”
“In mijn tijd gingen de dames nog “callanetics” doen of
“aerobics”… En trouwens, van mij hoeft het allemaal niet zo
slank. Geef mij maar lekker wat vlees”
“aairobiks”, man dat is niet meer van deze tijd. Zie je ze al staan
met een zweetbandje rond hun voorhoofd en van die
beenverwarmingen aan hun kuiten.. Nee joh, da’s allang paté…. “
(maakt een wegwuivend gebaar)
“Toch had dat zweetbandje wel iets… (veegt even gracieus over
zijn voorhoofd)
“Maar ach, het werd wel weer eens tijd voor een nieuwe rage op
sportgebied. Heel de dag achter je Apple-tje zitten is ook niet echt
charming. En je wordt er zeker niet slanker van.”
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“Eppel, Tsjarming, man wat kraam jij allemaal uit?”
“Mij ben je ook even kwijt hier, hoor.”
“Kerels…. Een personal computer, een laptop, hoe je het ook wilt
noemen. Veel moderne dames slijten uren achter dat ding! Wat ze
er allemaal op doen, onvoorstelbaar.”
Arie:
“Mijn dochter is ook superhandig op dat ding. Ze heeft laatst voor
mijn vrouw een profiel, of zoiets, aangemaakt op Haaif.
Kennen jullie dat?”
Antoine:
“Hyves…heet dat. “
Kevin:
“Ken je daar leuke mokkeltjes op vinden?”
Arie:
“Ik geloof niet dat mijn Jeanne “mokkeltjes” zoekt op de
computer….”
Antoine:
“Nee, nee: op Hyves kun je gadgets plaatsen, krabbelen, tikken,
kwekken en bloggen.”
(Arie en Kevin kijken elkaar niet begrijpend aan)
Arie:
“Wist niet dat jij ook Chinees kon spreken…?”
Kevin:
“Blokken? dat deed ik op de MAVO al, dat is niet nieuw.”
Antoine:
“Bloggen, Kevin, niet blokken. Je houdt dan iedere dag of om de
zoveel dagen bij wat je allemaal hebt gedaan.”
Arie:
“een dagboek, dus, die had je vroeger met zo’n schattig slotje”
Antoine:
“Ja zoiets, maar dan op de computer op internet.”
Arie:
“Maar dan leest toch iedereen dat?”
Antoine:
“Dat is ook juist de bedoeling.”
Kevin:
“Haha, als ik vroeger iedere dag openbaarlijk schreef wat ik had
uitgevreten, zat ik bijna elke dag op het politiebureau: (citeert
zogenaamd uit zijn hoofd, terwijl hij met een doek over de bar
gaat) Het was deze week een spannende week:
Gisteren heb ik met mijn maten een illegale straatrace
georganiseerd. Dat ik mijn rijbewijs nog niet had en de nieuwe auto
van oom Harrie had geleend zonder toestemming, mocht de pret
niet drukken. Vandaag heb ik een fikkie gestookt in de
fietsenstalling van school, maar de vlam sloeg over naar het
handenarbeidlokaal en dus moest de brandweer er aan te pas
komen. Morgen ga ik weer wat wieldoppen jatten en als het lukt ga
ik overmorgen wat gejatte fietsen verhandelen, want de schuur
komt al aardig vol te staan.”
(iedereen lacht)
(Ruud komt binnen gelopen en strijkt even vermoeid met zijn hand door zijn haar)
Ruud:
“Ha Kevin, mag ik een pilsje van je?”
(Kevin begroet Ruud met een duim in de lucht en geeft hem een pilsje)
Kevin:
(richt zich weer tot Antoine) “Dus je gooit heel je privé-sores op
het internet, als ik het goed begrijp…?”
Arie:
“Lekker is dat…”

Kevin:
Arie:
Antoine:
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Kevin:

Antoine:

Kevin:
Antoine:
Kevin:
Arie:
Antoine:
Kevin:
Antoine:
Kevin:
Antoine:
Kevin:
Ruud:
Kevin:
Ruud:

Kevin:

Antoine:
Ruud:

“Ja Arie, ik zou maar aardig zijn voor je vrouwtje… God weet wat
ze allemaal over je gaat blokken op dat internet-Haaifs… voor je
het weet zit je in het programma: “Vrouw dumpt boer”” Ook zo
wat, al die rie-jelle-tie programma’s op tv. Wat interesseert mij het
nou wat de hond van Frans Bauer eet… Of programma’s als: so joe
fink joe ken dens” Hoop rommel op tv…. “
Er zijn anders ook nog steeds programma’s van vroeger op hoor!
Iedere ochtend om kwart voor zeven heeeerlijk een half uurtje
bewegen met Olga en Duco in “Nederland in beweging” . (Springt
van zijn kruk en doet met een hele brede lach (zoals Olga en Duco
dat doen) wat van de pasjes uit het programma)
“KWART-VOOR-ZEVEN !!??, dan leg ik net in me bed…”
“Om kwart over negen komt de herhaling...”
“Dan draai ik me lekker nog eens om”
“Ik ben dan al aan het werk in de stallen…”
(gaat weer zitten met een brede lach op zijn gezicht)“Geen nood
heren: je kunt alle gemiste afleveringen online bekijken!”
“Onlijn”, ook nog zoiets, oneindeloos dat internet…”
“Zekers…verder kun je tegenwoordig ook nog op Facebook, dan
ben je weer net iets hotter dan op Hyves en je kunt ook nog gaan
twitteren, dat is zooooo “NU”!!
“Uiteraard (kijkt erg vragend), en wat is daar allemaal het nut
van?”
“Communicatie, vrienden maken, uit je isolement raken.”
“Ken je toch ook gewoon naar de kroeg gaan…? Wij
communisceren hier de godganse dag en mijn dak is perfect
geïsolemeerd……”
“Zeg Kevin, jij bent toch nog niet zo oud… Een beetje moderne
man is toch op de hoogte van het nut van internet.”
“Ik houd me daar niet mee bezig. Word er vreselijk ongeduldig
van. Ken me tijd er niet in gaan steken.”
“Je kunt anders tegenwoordig niet meer zonder hoor.
Tegenwoordig moet je zelfs je kinderen al via internet opgeven
voor de créche. Liefst nog voor je ze hebt gemaakt, anders ben je te
laat en moet je 3 jaar op de wachtlijst.”
“Whahaha, hoe ken dat nou?: “Luister juffie, ik ga over een jaartje
of wat mijn vrouw effe nemen, dus hou je over twee jaar effe een
plekkie voor me vrij op de kres…? Bij nadere inkijk: doet er maar
twee, want misschien schiet ik wel dubbel raak….hahahaha…”
“Tja Ruud, jij kunt het weten, hoeveel kotertjes heb je ook al weer
rondlopen?”
“Nou, de jongste loopt nog niet, maar we hebben 3 meisjes en 2
jongens.”
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Kevin:

Ruud:
Kevin:

Antoine:
Arie:
Kevin:
Arie:
Ruud:

“Sjesus man, VIJF, wist je niet dat je daar tegenwoordig allerlei
middeltjes voor hebt? Rubbertje er aan, knoop er in, de pil, een
pestarium, noem maar op! Wel de lusten niet de lasten...zo moet
dat!” (kijkt zelfvoldaan)
“Hoho, maar ik geniet van mijn kinderen, je krijgt heel veel liefde
van ze en ze zijn allemaal uniek.”
“Uniek, ja, ga dat je Grootje wijsmaken. Ze zijn allemaal hetzelfde:
ze vreten je helemaal blut en pas als ze je een ton hebben gekost
dan kan je ze het huis uit jagen.
Man, heb je dat al eens uitgerekend: 500.000 euro?? Wat je daar
allemaal mee ken doen!!”
“Ooooooh…. Ik zou een hele nieuwe moderne salon inrichten, met
alle nieuwste snufjes”
“Kon ik investeren in een nieuwe voederinstallatie…”
“Voor je kinderen?”
“Nee, voor de varkens, oelewapper…”
(Lacht) “Nee, nee, de liefde die je van je kinderen krijgt is
onbetaalbaar en onvoorwaardelijk.”
“Ja, tot ze je vrouw op Haaif knallen en over je gaan bloggen…”

Arie:
(iedereen lacht)
Ruud:
“Nee, serieus, ik zou ze voor geen goud willen missen.”
Kevin:
“Wat is dat daar op je overhemd…? Stiekum een ontmoeting gehad
met Antoine?”
(Antoine kijkt verbaasd)
Ruud:
(kijkt naar de vlek op zijn overhemd) “Ach, was ik helemaal
vergeten…. Bij het boertje van de jongste kwam wat spuug mee….,
ben vergeten het af te poetsen”
Kevin:
(maakt een keukendoek nat)
“Gatverdemme… (gooit de doek naar Ruud) hier, papa, poetsen
maar. Dat doe je zeker niet al te vaak? “ (lacht)
Ruud:
“O jawel, (poetst terwijl zijn overhemd af) Sinds mijn vrouw een
eigen zaak is begonnen regel ik het meeste thuis. Ze krijgt van mij
alle ruimte om te werken aan haar carrière”
Arie:
“Vrouwen met jonge kinderen die carrière maken, het lijkt allemaal
maar heel normaal tegenwoordig… En dan wordt oma gelijk
ingeschakeld of moet de man alleen zorgen voor het huishouden en
5 koters, dat is toch niet te doen.”
Antoine:
“Hoho….
Einde zichtversie
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