"UIT ETEN"

“UIT ETEN”
VIER KOMISCHE EENAKTERS
DIE ZICH AFSPELEN IN EEN RESTAURANT
DOOR
CARL SLOTBOOM

"COUPE ROYAL"
1 DAME/2 HEREN
SPEELDUUR: 55-60 MINUTEN
"ONVERWACHTE ONTMOETINGEN"
3 DAMES/3 HEREN
EN EEN ONZICHTBARE OBER
SPEELDUUR: 25-30 MINUTEN
"LANG ZAL DIE LEVEN"
3 DAMES/4 HEREN
SPEELDUUR: 25-30 MINUTEN
"KIP MET FRIET"
4 DAMES/4 HEREN
SPEELDUUR: 25-30 MINUTEN

De eenakters kunnen in willekeurige volgorde en afzonderlijk
van elkaar worden gespeeld. Bij elkaar vormen ze
een avondvullend toneelstuk

VOOR MIJN LIEVE VADER
DIE GEK IS OP KAPUCIJNERS MET SPEK
EN VOOR DE REST NAUWELIJKS IETS LUST

"LANG ZAL DIE LEVEN"
ROLVERDELING:
Gerrit
De jarige
Kevin
Zoon van Gerrit
Ria
Zijn vrouw
Natasja
Dochter van Gerrit
Joke
Buurvrouw
Alex
Zoon van de buurvrouw
Ober

65+
35-45
35-45
35-45
40-55
15-25

DECOR:
Zeer sjiek restaurant.
Er staan 3 of 4 tafeltjes, met daaromheen stoelen. Op elk tafeltje een fles wijn in een
koeler en glazen.
KORTE INHOUD:
Gerrit is jarig en zijn wens is het om één keer in zijn leven te eten in een sjiek restaurant.
De familie, niet bepaald het slag mensen dat gewend is in sjieke restaurants te verkeren,
bespreekt de tafels en op de verjaardag van Gerrit komen de feestgangers in een
opperbeste stemming het restaurant binnen. De stemming slaat echter om als de
buurvrouw van het feestvarken een onthulling doet.
TYPERINGEN:
Gerrit, zijn familie en de buren zijn echte volkstypes. Kleden zich netjes, maar zonder enige
smaak. Dames hebben een te laag decolleté en te korte rokken. Kevin draagt net even iets
teveel gouden kettingen en ringen en zijn overhemd staat te ver open. Mobiele telefoon
opvallend aan zijn broekriem.
Gerrit is minder opvallend gekleed.
Ober is stijf en zeer voorkomend.
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(Als het doek opgaat is het toneel leeg. Na enkele ogenblikken
komt de ober op. Hij zet op 2 tafeltjes een bordje met daarop
de tekst "gereserveerd". Kijkt op alle tafeltjes of alles in orde
is, schuift hier en daar wat en pakt met zijn vingers een
pluisje van tafel. Het is een heel sjiek restaurant en alles moet
er tiptop uitzien. Als hij zich daarvan heeft overtuigd, gaat hij
af. Kort daarna is er gelach en gezang te horen)
(Komt lachend op. Kijkt naar de tafeltjes en ziet de bordjes.
Roept) Kom maar mensen, hier moeten we zijn. Gereserveerd voor
de familie Lageveen en als ik me niet vergis zijn wij dat. (De
anderen, behalve Gerrit, komen lachend binnen)
(Kijkt om zich heen) Nounou ... sjiek de la friemel.
Dat is nog eens wat anders dan de snackbar op de hoek. (Tegen
Ria) Wat jij meid ?
(Tegen Kevin) Weet je zeker dat we hier goed zijn Kef ?
(Wijst naar een bordje) Daar staat toch gereserveerd ? Nou dan.
(Kijkt naar de tafels) Die tafels staan wel erg ver uit elkaar zeg.
Kom eens hier Alex, effe schuiven.
Wat ga je doen Kef ?
Eerst even een beetje gezellig maken. Als we zover uit elkaar zitten
moeten we zo hard naar mekaar schreeuwen. Kom op Alex, steek je
handen eens uit de mouwen. Schuiven met die handel. (Kevin en
Alex schuiven de tafels tegen elkaar en zetten er dan de
stoelen omheen. De anderen helpen ook mee) Zo dat ziet er
meteen een stuk gezelliger uit. Ja toch ?
Leuk hè buurman ? (Kijkt om zich heen) Verrek, waar is het
feestvarken ? (Roept) Buurman ?
We zijn hem toch niet vergeten thuis ?
Nee, hij is met ons meegereden.
Weet je dat wel zeker ?
Ja dat weet ik heel zeker. Hij heeft constant scheten zitten laten
achter in de auto.
Het is ook altijd wat anders met die man. (Roept) Pa ?
Daar komt die.
Zet er eens een andere versnelling op buurman, we hebben dorst.
(Begint te zingen, terwijl hij nog met de tafels bezig is) We
hebben dorst en hebben niks te dri-hinken.
Kom op opa, gas op de plank. (Gerrit komt op. Loopt met een
rollator)
Waar blijf je nou zolang buurman ?
Is dit hier sjiek genoeg pa ? Kevin heeft het uitgezocht.
Sjieker was er in de hele omgeving niet pa.
Dit gaat je een vermogen kosten buurman.
Dat maakt hem niks uit want hij barst van het geld.
Meen je dat nou ?
Dat moet wel, want hij is z'n hele leven zo gierig als de pest geweest.
(Tegen Joke) Wat zegt ze ?
Dat je een ouwe krenterige centennaaier bent.
Wat ben ik ?
Als we het over lekkere meiden hebben hoort die alles.
Lekkere meiden ? Waar ?
Zo mensen, plof neer, want van dat lange staan krijgen we maar
spataderen. (Iedereen gaat zitten)
Zo ... wie maakt die fles open, want ik lust zo langzaam wel een
hartversterkertje.
Misschien moeten we even op de ober wachten.
Waarom ? Daar heb ik geen ober voor nodig, dat kan ik zelf wel.
(Tegen Alex) Geef je zakmes eens.
Zakmes ?
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Ja, je hebt toch een zakmes, of niet soms ?
Ja.
Nou, geef op dat ding.
Maar je moet er wel voorzichtig mee doen, hij was hartstikke duur.
Zie ik er uit alsof ik elke dag een paar zakmessen mol ?
Nee, maar daarom mag ik toch wel vragen ...
(Onderbreekt Alex) Ja, geef dat mes nou maar ouwehoer. (Alex
geeft zijn zakmes en Kevin maakt met de kurkentrekker de
fles open)
(Zet voor iedereen een glas neer) Moet je ook wijn pa ?
Wat dacht jij dan ?
Je drinkt thuis nooit wijn.
Nee, maar nu wel.
Neem het er van buurman, je bent maar één keer per jaar jarig. Ja
toch zeker ?
Als die nog zoveel verjaardagen moet vieren als dat die gezopen
heeft in z'n leven, mag die wel honderdtachtig worden.
Zo mensen, bijhouden die glazen, ik tap in. (Kevin schenkt in.
Gerrit drinkt z'n glas onmiddellijk leeg)
Mag ik ook wijn ma ?
Voor deze ene keer, omdat buurman jarig is.
Kijk maar uit met die wijn, die jongen is al niet helemaal goed bij z'n
hoofd.
Maar daarom kan hij toch wel wijn drinken Kef.
Ik heb weleens gehoord dat wanneer je eh ... wanneer je ... nou ja,
zoiets bent als Alex ...
Verstandelijk gehandicapt.
(Fel) Alex is niet verstandelijk gehandicapt, hij is gewoon een beetje
achtergebleven.
Een beetje ? Mens, hij is zo gek als een deur. Hij is zo gek dat 'ie er
verstandelijk gehandicapt van geworden is. Nou kom op met die glazen, want ik krijg een lamme arm. (Iedereen houdt het glas bij)
Nee pa, jij hebt al gehad.
Is het mijn verjaardag of de jouwe ?
Doe nou even rustig aan pa, je kunt er al zo slecht tegen.
Slecht tegen ? Hoe kom je daar nou bij ?
Je gaat ons toch niet vertellen dat je niet agressief wordt als je
gedronken hebt hè ?
Ik ben de vrolijkheid zelve.
Twee weken geleden heb je nog het glazen tafelblad in de voorkamer
aan diggelen geslagen met je dronken kop.
Jij kunt niet tegen een geintje, dat is alles.
Een geintje van meer dan honderd euro
(Houdt zijn glas bij) Nou, komt er nog wat van ?
Ga weg met dat glas.
Zeg, op wiens kosten zitten we hier eigenlijk ?
Hè pa, doe nou even niet zo moeilijk, laten we het gezellig houden.
Voor mij is de gezelligheid er al vanaf.
Ik heb dus weleens gehoord dat verstandelijke mensen ...
Gehandicapt.
Watte ?
Hij is niet verstandelijk, maar verstandelijk gehandicapt. Dat is heel
wat anders.
Als ik geen wijn meer krijg, betaal ik ook niks.
Hè pa, hou nou even op.
Dan doe ik straks net of ik naar de plee ga en dan wandel ik zo
zonder te betalen het restaurant uit.
(Tegen Kevin) Geef die man alsjeblieft wat te drinken, anders blijft
'ie zeiken.
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Als jullie er steeds doorheen praten, krijg ik m'n verhaal nooit af.
(Fel) Nee en daar is ook helemaal niemand rouwig om.
Nou zeg.
Beetje rustig tegen m'n zuster hè ?
Ik laat m'n kind niet beledigen.
Maak je maar niet druk, want het lijkt me sterk dat 'ie beseft waar
het over gaat.
Krijg ik nou wijn of hoe zit dat ?
Hou je glas bij en hou op met je gezanik. (Gerrit houdt zijn glas
bij. Kevin schenkt in en Gerrit drinkt het weer in één teug
leeg)
Als pa zo doorzuipt ga ik naar huis.
Tot ziens.
Zeg ma, mag ik nou wijn, teja of tenee ?
Natuurlijk mag jij wijn jongen. Veel schade kan het bij jou toch niet
aanrichten. Kom hier, hou je glas bij. (Alex houdt zijn glas bij en
Kevin schenkt in) Heeft iedereen ?
Ik niet.
Allemaal staan. (Gerrit staat als eerste) Nee ouwe, jij niet, zitten.
(Gerrit gaat zitten, de rest gaat staan) Zo mensen, we gaan
drinken op pa z'n verjaardag. Pa, van harte en nog vele jaren.
Proost ! (Iedereen roept proost, van harte of iets dergelijks)
En nu gaan we eerst voor pa zingen.
Waarom ?
Omdat je jarig bent pa, daarom. (Begint te zingen "Lang zal die
leven". De anderen zingen mee. Tijdens het gezang komt de
ober binnen. Blijft staan en kucht dan een paar keer. Iedereen
stopt met zingen)
(Ziet de ober) Verrek ... een doodgraver.
Goedenavond.
Je bent te vroeg, hij leeft nog.
Deze ruimte is gereserveerd.
Dat klopt als een zwerende vinger.
(Maakt een gebaar dat ze de ruimte moeten verlaten) Als u zo
vriendelijk zou willen zijn. Er zijn in de andere ruimte nog een paar
tafels vrij.
Maar Kef, jij zou toch reserveren ?
(Houdt de ober het reserveringsbordje voor) Wat staat hier ?
Gereserveerd, familie Lageveen.
Maar dat zijn wij toch Kef ? Wij heten toch Lageveen ?
Hou even je kwek dicht, dit kan ik heel goed zelf regelen.
Bedoelt u te zeggen dat u ... (Voor zichzelf) Grote God.
Nou, ook weer opgelost, weer een mens gelukkig.
Heeft u de opstelling van de tafels veranderd ?
Wat heb ik ?
De tafels hebben hier een vaste plaats en we stellen het allerminst op
prijs wanneer er mee geschoven wordt.
Dat is dan jammer, maar we hebben een verjaardag en we willen
lekker bij elkaar zitten.
Bovendien wensen we geen krassen op ons kersenhouten parket.
Dan plak je toch viltjes onder je tafelpoten ? Bij de Hema, schappen
vol, in alle soorten en maten.
Ook is het niet gebruikelijk dat de gasten de wijn zelf openen.
Pa had dorst en tenslotte is hij het feestvarken.
Ik mag u er misschien op wijzen dat in ...
(Onderbreekt de ober) Nou, je wijst maar een eind weg, als je
maar geen preek af gaat steken. We komen hier om te eten en te
drinken en we willen een gezellige avond en geen zeurpieten.
Voor gezelligheid zult u zelf moeten zorgen.
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Mooi, breng dan de kaarten maar zodat we iets uit kunnen zoeken.
(Koel, afstandelijk) Zoals u wenst. (Ober af)
Wat een slijmjurk zeg.
Misschien kunnen we beter de tafels maar weer terugzetten.
Niks hoor, lekker laten staan. Stel je voor dat we dat kersenhouten
parket beschadigen, dan krijgt die man een hartstilstand en zitten wij
met de brokken.
(Tegen Joke) Gut mens, je trekt een gezicht alsof je een rotje
doorgeslikt hebt.
Ja, vind je het gek ? Hoe zou jij het vinden als ik tegen jou zou
zeggen dat bijvoorbeeld eh ... nou, dat bijvoorbeeld jouw broer Kevin
verstandelijk gehandicapt is.
Dat is 'ie toch ook. Ja toch Kef ?
Ja hoor, knettergek, maar ik voel me er niet ongelukkig door.
(Begint te zingen) En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet,
nog la ...
(Onderbreekt het gezang) Hou je even in pa, de avond is nog
lang.
Ik mag toch zeker wel zingen ?
Ja pa, maar nu even niet.
Ik vind het een feest van niks. Waardeloos.
(Tegen Joke) Kom op buurvrouw, niet gaan zitten mokken hoor. Pa
is jarig en we maken er een gezellige avond van. Kom op. (Na een
pauze) Nou ... maken we er wat van ?
Nou ja ... goed dan ... vergeten. (Proosten met elkaar. Ober komt
op)
Oh, daar hebben we ijzeren Hein weer.
Hier zijn de kaarten. (Deelt de kaarten uit)
Wat zijn dat voor kaarten ma ?
Even niet zoveel vragen Alex.
(Terwijl ze in de kaart kijkt) Moeten we speciaal iets bestellen wat
op die kaart staat ?
Ik kan u behulpzaam zijn in uw keuze mevrouw.
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wat een wirwar zeg.
Heeft u ook Chinees ?
Wij hebben enkele Chinese gerechten mevrouw.
Nasi speciaal ?
Nee mevrouw, we zijn een gerenommeerd restaurant ...
(Minachting) geen afhaalchinees.
Wat neem jij buurman ?
Kan me niks schelen, als het maar duur is.
Wat moet ik nemen ma ?
Even wachten Alex, ik kom zo bij je.
Kun je niet wat leuks voor ons samenstellen, een soort eh ... tuttifrutti.
Tutti-frutti meneer ?
Ja, een beetje van alles wat. Paar lapjes vlees, gebakken piepertjes,
beetje groente, lekker sjuutje erbij. Afijn, doe maar wat, als het maar
te eten is.
Onze gerechten zijn prima te eten meneer. Meer dan dat, onze
keuken heeft vorig jaar nog ...
(Onderbreekt de ober) Heeft u ook friet ?
Bij veel gerechten wordt friet geserveerd mevrouw.
(Tegen Alex) Moet je een bord friet ?
Ja en een frikandel speciaal.
Voor hem een bord friet met mayo en een frikandel speciaal.
Ik vrees dat u voor een dergelijk gerecht naar de snackbar op de
hoek moet gaan mevrouw.
(Tegen Alex) Nou je hoort het, jouw wensen kunnen hier niet
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vervuld worden. Je zult dus naar de snackbar moeten. (Pakt geld
uit haar tas) Hier heb je tien euro. Niet alles opmaken, ik
waarschuw je hoor. Wisselgeld terug. (Alex af)
Nou mensen, we zijn er dus uit ? Tutti-frutti, van alles wat ? (Kijkt
het gezelschap rond. Iedereen knikt) Mooi, dat is dan ook
geregeld. (Tegen de ober) Nou, ga je gang zou ik zo zeggen.
Ik zal kijken wat we voor u kunnen doen meneer.
Dat lukt jou wel.
Wil één van de dames of heren een voorgerecht gebruiken ?
Ja, ik.
Verrek, ik dacht dat je sliep, je hebt al zolang niets gezegd.
(Bladert in de kaart van Gerrit) Hier vindt u de voorgerechten
meneer.
Nee hoor pa, geen voorgerecht, dat duurt allemaal veel te lang en we
barsten van de honger. (Pakt de kaart van Gerrit af) Nou ober ...
tempo. (Ober af. Wrijft in zijn handen) Reuze gezellig mensen,
zeg nou zelf.
Waarom wilde je nou met alle geweld in zo'n duur restaurant eten
buurman ?
Omdat ik met geld wil smijten vandaag. Is er nog wijn ?
Als pa zo blijft zuipen ga ik naar huis.
Dat had je al gezegd, ga dan ook.
Je krijgt wijn bij het eten pa, niet eerder.
Bij het eten wil ik champagne ... hele dure.
Ik heb nog nooit echte champagne gedronken, lijkt me zalig. Van die
uilenpis die wij op oudejaarsavond drinken moet ik alleen maar boeren en heb de volgende dag nog een ranzige smaak in m'n mond.
Ik bestel een twee literfles.
Nou, jij gaat er tegenaan hè buurman ?
Ik barst van het geld.
Dat klopt, maar als je in dit tempo uit blijft geven, blijft er bitter
weinig van over.
(Tegen Natasja) Kef gaat morgen met hem naar de notaris.
Naar de notaris ? Wat moeten die twee nou bij een notaris ?
Een akte opmaken of zoiets.
Een akte opmaken ?
Ja, vanwege pa z'n geld.
Daar weet ik allemaal niks van.
Heeft Kef niks verteld dan ? Heb je niks verteld Kef ?
Dat hoeft toch niet meteen de hele wereld te weten.
Ik ben niet de hele wereld, ik ben je zuster. (Tegen Gerrit) Ga jij
morgen met Kef naar een notaris pa ?
Als ik nuchter ben.
(Tegen Kevin) Daar zou ik toch wel graag even het fijne van willen
weten als je het niet erg vindt.
Nu niet, nu vieren we feest. Nog een wijntje pa ?
Ja. (Houdt onmiddellijk zijn glas bij)
Pa drinkt niet meer. (Pakt het glas en zet het met een klap op
tafel)
Krijg nou wat.
Kunnen jullie daar misschien een andere keer over praten, we vieren
nou buurman's verjaardag.
Even
niet
mee
bemoeien
buurvrouw,
dit
is
een
familieaangelegenheid.
(Beledigd) Oh, sorry hoor, ik zeg al niks meer.
(Tegen Kevin) Zo ... kom op met je verhaal.
Er is helemaal geen verhaal, pa en ik gaan morgen naar de notaris,
dat is alles.
Als ik nuchter ben heb ik gezegd.
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Ja dat jullie morgen naar de notaris gaan dat weet ik zo
langzamerhand wel. Ik weet inmiddels ook dat er een akte
opgemaakt gaat worden in verband met pa z'n geld.
Nou, dan weet je dus alles. Ik zou niet weten wat ik je nog meer zou
kunnen vertellen.
De details graag.
Kef wil graag een beetje zicht houden op pa z'n geld. Ja toch Kef ?
Het is me allemaal nog niet helemaal duidelijk.
Hij gaat pa uit de ouderlijke macht zetten ... of zoiets. Zo heet dat
toch Kef ?
Welnee mens, bazel toch niet zo.

