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 an het begin van het spel zitA
ten Guus en Bea elk op “hun
helft” van de bank. Bea, eveneens hartstochtelijk liefhebber
van de muziek van Ludwig van
Beethoven, heeft haar been in
verband omdat ze bij ‘n bezoek
aan een Beethovenconcert gestruikeld is over de benen van
Guus Visser.
Op aandringen van zijn moeder
maakt Guus een afspraak met
Bea, om onder het genot van
een drankje, zijn spijt te betuigen over het haar aangedane
leed.

Als eigenaresse en hoofdredactrice van het roddelblad heeft
Ine Schouten een verzonnen artikel gepubliceerd. Middels een
advocaat (Joop dus) daagt de
gedupeerde man het roddelblad
(Ine dus) voor de rechter, wat
uiteraard huiselijke spanning
veroorzaakt.
Aan het slot van het eerste
bedrijf ontvangt Guus een brief
over een erfenis. 

In het tweede bedrijf gaan Guus
en Bea een glaasje drinken in
de bistro op de hoek, en gaat
Ine naarstig op zoek naar een
manier om Joop een hak te zetten. Én Guus neemt een kijkje in
zijn pas geórven pand!

In het derde bedrijf heeft tot
grote onzetting van Joop, Ine
een manier gevonden om hem
te “straffen”.
Guus gaat het prille pad der liefde op, door op te merken dat
Bea mooie ogen heeft, zowel de
linker als... Tot groot ongenoegen van Guus, probeert moeder
punaises te strooien op het prille pad der liefde.
Zoals het een goed advocaat
betaamt weet hij zich echter
vrij te pleiten, maar bezorgd hij
Guus wel een teleurstelling, en
niet alleen hij...
Het stuk eindigd zoals je van
een goed schrijver mag verwachte... en mocht Bea de
“uwe” worden van Guus is het
zeer onwaarschijnlijk dat u mag
toekijken, want verliefde mensen houden meestal niet van
pottekijkers...

