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Auteur: Toos van Riet 
Titel:  Uit de kast 
Genre:  Blijspel 
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Duur:  > 60 minuten 
Spelers: 7d/3h of indien kastelein man is 6d/4h. extra rollen  
  Ideetjes extra rollen:   

Dommig hulpje mevrouw Kastelein.(m/v) 
   Buur andere zijde die steeds komt klagen over Gerda (m/v) 
   Mannen die bij zaak Gerda moeten zijn 
   Postbode met aangetekende brief van gemeente (m/v) 
   Nagelstyliste uitgenodigd door Sjaan (m/v) 
Decor: Men ziet de huiskamer en keuken van ‘n eenvoudige eengezinswoning. 

Meubilair is duidelijk uit de tijd en hier en daar kapot. 
In de kamer staat in ieder geval ‘n tafel met stoelen en ‘n  bank.  
Aan de muur ‘n foto van kleine Sjaan. Nergens ‘n foto van Suus te bekennen. 
Een op- en afgang naar voordeur (kan 1 zijn met boven) 
1 ingebouwde garderobekast in de kamer waar 2 personen in kunnen. 
In de keuken ‘n deur naar buiten en ‘n raam waardoor we de gasten aan zien 
komen die de achterdeur gebruiken. 
Verder een schuifraam van de opkamer. Buiten staat een grote plant. 
Voordat opoe op komt gooit ze daar steeds haar po leeg 

verhaallijn: Vader Theo, moeder Riek , dochter Suus, Herman en opoe wonen 
 samen. Hun dochter Sjaan woont al een tijdje niet meer thuis.  
Ze is het dorpsleven ontvlucht. 
Suus kan geen man vinden. Theo en Riek vinden haar lelijk en willen dat ze ‘n 
zak over haar hoofd doet. Buurvrouw Gerda begrijpt daar niets van. Ze vindt 
Suus helemaal niet zo lelijk en bovendien is ze gewoon lief en slim. 
Theo en Riek laten Suus hard werken maar als kruidenier Boterenbrood komt 
moet ze zich toch verschuilen in de kast.  
Gerda heeft een goedlopende zaak aan huis en geld zat. Theo en Riek houden 
niet van Gerda maar wel van haar geld. Ze verdragen Gerda…. totdat Sjaan 
weer thuis komt met een verrassing. 
Een rijke man. Sjaan is Jeanette geworden en ze komt Suus de ogen uit steken. 
Dan is Gerda ineens zo belangrijk niet meer en sturen Theo en Riek de 
gemeente op Gerda’s dak. 
Als blijkt dat Robèrt helemaal niet rijk meer is vanwege een faillissement wil 
Sjaan van hem af. Het onderzoek, gestart door de gemeente, moet stoppen 
vinden Theo en Riek  Maar of dat nog kan?? 
Robèrt ziet de ware aard van Sjaan en zijn liefde voor haar verdwijnt in één 
klap. Als hij dan ontdekt wie er onder die papieren zak zit is zijn teleurstelling 
snel verdwenen. 
Suuske en Robèrt vallen als een blok voor elkaar. Ook zonder geld willen ze 
altijd bij elkaar blijven. Maar Gerda zorgt dat dat niet nodig is. 
Eind goed..al goed. 
Dit stuk kan in het dialect gespeeld worden. 
Een mooi spelelement voor Sjaan, die wel probeert ABN te spreken maar het 
niet kan. 
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PERSONAGES: 
Riek Graat:    

Een wat zenuwachtig type. Lijkt druk met het huishouden. Lijkt onder de duim  te 
zitten bij Theo maar laat af en toe toch goed van zich horen. 

Theo Graat:    
zoon van Opoe. Duivenmelker. Liever lui dan moe. Zit of bij de duiven of aan  tafel 
met de krant.  

Suuske Graat:   
 dochter Riek en Theo. Lief, verlegen kind. Gelooft zelf dat ze erg lelijk is.  
 Als ze geen zak draagt verbergt ze haar gezicht achter haar haren, Draait zich  af 

van publiek die haar pas helemaal op het einde zien.    
Sjaan Graat:     

dochter Riek en Theo. Is dorp ontvlucht en komt jaren later terug met een 
 verrassing. Probeert ABN te spreken en zich sjiek te gedragen maar valt  regelmatig 
door de mand 

Robèrt Roelofsen:   
vriend Sjaan. Sullige rijke zakenman, zonder ballen maar met het hart op de  juiste 
plaats.  

Opoe:     
moeder van Theo, (lijkt) een dementerende vrouw. Ze loopt altijd rond met haar po en 
knuffel. Is steeds op zoek naar eten. 
Doet tijdens ‘t spel steeds kleine dingen waar Theo of Riek last van hebben.   
Zout in de koffie, een ei onder de billen van Theo, krant verstoppen, napraten  of 
nadoen  ed. Dit is niet in het script verwerkt. Zoek zelf de mogelijkheden en 
 ruimte. 

Herman:    
 niet betalende kostganger. Oude ruige havenarbeider. Heeft een oogje op 
 Gerda. 
Gerda Goedegebuur:  

Buurvrouw, heeft een zaak aan huis. Publiek zal gedurende het stuk een  verkeerde 
indruk hebben van welke zaak dat is.  

Mevrouw Kastelein:   
 Gemeente, loopt continu met het wetboek rond en weet alle wetten zo op te 
 lepelen. 
Anna Boterenbrood:  
 Kruideniersvrouw. Weet graag wat er allemaal speelt.   
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Scene 1 
We horen eind en begintune 
Dag 1, rond 16.00 uur. 
Theo  

zit aan tafel en leest de krant.  
Riek 
 Loopt met een doekje rond, poetst de zittingen van de stoelen. 
 Zonder iets te vragen staat Theo op terwijl hij gewoon de krant blijft lezen. 
 Riek poetst de stoel en Theo gaat weer zitten 
 Riek gaat naar de keuken aardappelspullen halen 
Opoe  
 Schuift de raam open en leegt de pispot in de planten die voor het raam staan.. 
Riek  

komt op uit de keuken met aardappelspullen en begint aardappelen te schillen. 
Gooit de aardappelen hard in water zodat het spettert bij Theo 

Herman  
 Brengt opoe op. Zij loopt achter hem aan en houdt hem bij zijn lange 
 onderbroek en hemd vast. Zet opoe op de bank en loopt weer naar boven. 
Suus 

komt van boven, heeft een papieren zak over het hoofd waar 2 kijkgaten en 
een gat voor de mond uitgeknipt zijn. Heeft een wasmand, gaat zitten en 
vouwt de was. 

Opoe 
Kijkt richting Suus, zingt Oh wat ben je mooi, oh wat ben je mooi, dat heb ik in 
jaren net gezien zo mooi, zo mooi. Oh wat ben je….. 

Riek 
 Moeder, mond dicht. 
Opoe 
 Stopt met zingen. Tegen pop. Ja ze is mooi he, ja hoor ze is mooi. 
Suus 

Stopt even met vouwen., draait zich naar oma. 
Oma 
 Knuffelt Suus 
Theo en Riek 

Kijken naar haar en elkaar, zijn duidelijk niet tevree met Suus. 
Riek 
 Zit niet zo te treuzelen. En op je plaats moeder, vooruit…zit.  

Wijst naar opoe’s stoel. 
Suus  
 Af via keuken met gevouwen was. Op via keuken met handdoeken, washandje. 
 Wil af gaan naar boven maar drentelt onrustig rond nu de bel gaat. 
Bel gaat 
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Theo 
De bel, beetje paniekerig, Riek de bel! 

Opoe 
 Zingt Reldeldel wie trekt er aan de bel. 
Riek 
 Pakt de onrustige Suus vast en duwt haar naar boven. Wegwezen jij. 
Theo 

Schei er uit moeder. Wat gaat onze Suus boven doen? 
Riek 

Die klaploper zijn rug wassen. 
Betaald al jaren geen kostgeld meer, gaat ze hem ook nog een beetje over 
eieren laten lopen. 

Theo 
Ze legt ze er onder Riek! 

Riek 
 Wat? 
Theo 

Die eieren. 
Riek 

Waaronder? 
Theo 
 Onder zijn gat natuurlijk, doos. Laat maar zitten. 

Maar dan is het veilig. Daar is ze nog wel even mee bezig. Doe de deur dan 
maar open. 

Bel gaat weer 
Opoe 

Zingt. Reldeldel wie trekt er aan de bel 
Riek 

Staat op..moeder! Ja ja ik kom er aan af naar voordeur. 
Riek en Anna  

Op vanuit voordeur. Anna doos met boodschappen in de hand. 
Anna 

Kijk eens aan, zet de doos neer, het lekkerste eten in weelde en nood komt uit 
de winkel van Boterenbrood.  
Pakt haar rug vast. Nondepie ik ben kapot gesjouwd Gaat er bij zitten. 

Opoe 
Terwijl onderstaand gesprek gevoerd wordt pikt opoe peperkoek  uit de 
boodschappendoos. Ze loopt wat rond en eet stiekem van de peperkoek. 

Theo 
Zou je niet lekker doorwerken Anna, straks heb je ruzie met Bart omdat je veel 
te laat thuis bent. 

Anna 
Geïrriteerd. Hij is zelf ook niet thuis. Hij zit weer hier langs.  
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Beetje bij Gerda’s Gelukspaleis hangen en mij laten sjouwen met die zware 
boodschappen, in mijn toestand (ze is hoogzwanger)   
Al die mannen zijn hetzelfde. 

Theo 
 Ho ho 
Riek 
 Zo is het. Luie honden. 
Theo 
 Ho ho 
Anna 

Krek 
Riek 

Denken alleen aan zichzelf en steken nooit een hand uit 
Onze Theo hier is zo lui als het achtereind van een varken 

Theo 
 Het is zo stom als het achtereind van een varken. 
Riek 
 Hè 
Theo 
 Zo stom Riek, het is  zo stom als het achtereind van een.. Zo stom als gij. 
 Trouwen, jij zeurt altijd alleen maar over wat ik allemaal niet doe. 

Ik help niet met afwassen, ik help niet met koken, ik help niet met poetsen. 
 Je zegt nou nooit eens wat ik wel doe. 
Riek 
 Dat komt omdat jullie mansvolk ook nooit iets doet. 
Theo 
 Nou ik help wel ooit in het huishouden. 
Anna 
 Ja…je benen optillen als er gezogen wordt zeker. 
Riek en Anna 
 Tillen spottend hun benen op en laten deze weer vermoeid zakken.  
 En dan zijn ze al weer “kapot gewerkt” 
Theo 

Jullie vrouwen hebben altijd wat te zeuren. 
Tegen Anna Weet je wat het verschil is tussen een vrouw en een batterij? Een 
batterij heeft ten minste één positieve kant. 

Theo  
 Lacht  
Riek en Anna 

Duidelijk niet geamuseerd. Grapjas. 
Anna 

Weet je wat de overeenkomst is tussen een man en een kop koffie? 
Theo 
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Ze zijn alle twee sterk op zijn best. 
Anna 

Nee  
Riek 

Pfff 
Theo 

Ze hebben alle twee een opwekkende werking. 
Riek 

Pfff, gij wel. 
Anna 
 Nee 
Theo 

Wat dan? 
Anna 

Ze werken allebei op je zenuwen en van te veel raak je aan de diarree.  
Anna en Riek 

Lachen 
Anna 

Onze Bart doet ook nooit iets goeds, behalve dan bij Gerda hierlangs de deur 
plat lopen. 

Theo 
Daar kom ik nooit. 

Riek 
Nee, ze komt al vaak genoeg hier. 

Theo 
Te vaak, als je het mij vraagt 

Anna 
 Ik blijf dus nog lekker even zitten, geef me maar een bak koffie. 
Riek 

Denkt aan Suus die binnen kan komen. 
Koffie? We hebben niet zo veel tijd, nog druk he. 

Theo 
Ben je gek, tijd zat.  

Riek 
Seint Theo, die het mist.. 

Theo 
Lekker, met een dikke snee peperkoek en speculaas. 

Opoe 
 Heeft in de gaten dat ze zullen merken dat zij aan de peperkoek zit en propt 
 stiekem zo veel als mogelijk naar binnen. 
Riek 

Och is die toch net op. Jammer.  
Seint naar Theo. 

mailto:baten-vanriet@onsmail.nl


Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder nadrukkelijke toestemming van de 

auteur. baten-vanriet@onsmail.nl                                                                                                          8 

 

Anna 
Loopt naar boodschappendoos. 
Dat geeft niks, je hebt toch nieuwe besteld. 

Riek 
Ja, nou dat is eigenlijk niet bedoeld voor… 

Anna 
Krijg nou tieten, zoekt in doos, ik weet zeker dat ik er peperkoek ingestopt heb.  

Opoe 
Stopt snel de peperkoek weg.. 

Riek 
Moeder????? Loopt naar opoe die met peperkoek en al begint te rennen. 
Ze rennen samen rond de tafel. Riek vangt haar, pakt peperkoek af en duwt 
opoe terug in haar stoel 
Geen peperkoek voor jou, je bent al duur genoeg in de kost. 
Doet de peperkoek terug in de doos 

Anna 
Pakt de doos en geeft die aan Riek. 
Hier, er zitten ook speculaasjes in, vers van de pers..  
“ook de lekkerste koekjes in weelde en nood komt uit de winkel van 
Boterenbrood.” Maak er maar eens een lekker gebakje van. 

Riek 
Maar, dat was voor zondag na de mis. 

Anna 
Elke dag dat Anna er is, lijkt het wel zondag na de mis. 

Riek 
Zucht, neemt boodschappendoos mee, haalt koffie in keuken. 

Anna 
Waarom kan ik hier niet gewoon achterom net als bij alle andere mensen  
in het dorp? 

Theo 
 We willen weten als er iemand komt. 
Anna 

Je weet toch dat ik kom, je hebt zelf boodschappen besteld?! 
 Overdreven sjiek gedoe…jullie zijn ook maar gewoon “boerenvolk”. 
Theo 

We hebben zo onze redenen Anna. En zeurt er niet over… 
Heb je nog wat extra van die papieren zakken bij de boodschappen gedaan? 

Anna 
Ja zeker. Fijne zakken zijn dat hè. Daar kun je nogal wat in kwijt. 

Theo 
 Er moet ook nogal wat in. 
Anna 
 Wat dan? 
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Theo 
Een hoop “vuiligheid”, meer dan “boter-en-brood” zal ik maar zeggen Lacht. 

Anna 
 Begrijpt de grap niet. 
Riek 
 Binnen met koffie. 
Theo 
 Ik zeg net tegen Anna in die zakken moet een “hoop vuiligheid”.  
 Lachen samen om die goeie grap. 
Anna 
 Drinkt van de koffie, eet van de peperkoek. 
 Ik snap de grap niet zo.  
Riek 

Familiehumor. Hier drink je koffie nou maar op in zichzelf zodat je gauw weg 
bent. Zet kopje vlak voor Anna. 

Anna 
Wil drinken, zet koffie weer weg. 
Nee, dan deze…Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de 
een tegen de ander: 
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden". 
Lacht zichzelf rot , hahahaha dat is pas lachen. 
Slaat Theo lachend op de schouder 

Theo 
 Wilde net slok koffie nemen en spuugt deze uit van het schrikken 
Riek 

Ja ja, jij bent me er eentje. Met jou kun je lachen. Pakt kopje en zet het weer 
voor Anna. Hier drink je koffie. 
Schilt ondertussen aardappelen en gooit de aardappelen zo hard in het water 
dat Theo en Anna nat spetteren.. 

Anna 
 Pakt kopje op, drinkt bijna en zet het weer neer. 

Het is wat met het huwelijk he. Het wordt allemaal minder. 
Een ouder echtpaar ligt in bed en de man valt bijna in slaap als zijn vrouw 
ineens zegt “Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen” De man 
pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich om te gaan slapen. Even 
later zegt ze ”En je kuste me altijd als we gingen slapen” 
De man draait zich om en geeft een vlug kusje op haar wang. 30 seconden 
later zegt ze “En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek” 
De man zucht, slaat de dekens terug en stapt uit bed. 
“Wat ga je doen? “vraagt ze “Even mijn tanden pakken” zegt hij 
Hahaha ik kom niet meer bij van het lachen, lacht nog verder, mond ver open. 

Riek 
 Staat op en stopt ‘n aardappel in haar mond. 
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Riek en Theo 
 Lachen. 

Theo 
Er waren 2 aardappelen en de ene huilde. De andere aardappel vroeg 
"Waarom huil je?" Zegt die ene "Mijn vader zit in de puree!" 

Riek en Theo 
 Lachen. 
Anna 
 Gooit de aardappel uit haar mond in de pan. 

Stik er toch in. Boos af. 
Riek 
 Zo, daar zijn we weer mooi van af. 
Theo 
 Serieus. Maar van die van daar boven…daar komen we niet van af. 
Riek 
 Nee, daar komen we niet van af. 
Theo 
  We blijven er mee zitten. 
Riek 
 Ja, we blijven er mee zitten. 
Theo 
 Wat hebben we misdaan om zo gestraft te worden? 
Riek 
 Als ik het wist, wist jij het ook. 
Theo 
 Eerlijke, hardwerkende mensen. 
Riek 
 En fatsoenlijk. 
Theo 
 Heel fatsoenlijk al zeg ik het zelf. 
Suus  

Ze draagt vies beddengoed, loopt door naar de keuken.  
Theo en Riek  

kijken haar na, zuchten en schudden het hoofd.  
Suus  

komt op uit keuken, zak nog op hoofd. Loopt richting boven. 
Opoe 
 Staat op en pakt Suuske vast. 

Zingt en danst met Suuske. Ooooh wat ben je mooi. 
Suus 
 Geeft oma een aai over de bol en zet haar terug op de bank 

Ik ben opa nog even helpen schoenen strikken.  
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Theo  
Het is je opa niet, hij is hier in de kost. Iedereen noemt die klaploper maar opa. 
Hij heet Herman en het is GEEN familie!! 
We hadden hem nooit binnen moeten laten. Je had naar mij moeten luisteren. 

Riek 
Maar hij zei dat ie geld had. Dat hij dan geen nagel aan zijn kont heeft om te 
krabben daar kan ik niks aan doen. 

Suus 
Je kan hem nu niet meer op straat zetten, daar is ie te oud voor. 
En opoe is aan hem gehecht. 

Theo 
 Daar heb jij niks over te zeggen, zie dat je boven bent  
 Loopt dreigend op Suuske af. 
Opoe 
 Komt dichterbij, gaat tussen hen instaan en trapt Theo op zijn voeten. 
Theo 
 Au nondepie  
Suus 

Vlucht naar boven 
Theo en Riek 

kijken haar na. 
Theo 

Gelukkig zit die zak er over. 
Riek 
 Ja gelukkig. Ik word misselijk als ie er niet op zit. 
Theo 
 En….stel dat er onverwachts iemand binnen komt. 
Riek 

Die zou rolberoering kunnen krijgen. 
Theo 
 Precies. 

Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat hier iemand een rolberoerte krijgt. 
Suus 

 komt van boven met Herman. Hier opa, ga maar lekker even bij opoe zitten. 
Opoe 

Wil Herman meteen een kus geven Kusje? 
Herman 

Opoe, je bent mijn type niet. 
Opoe 

Klopt op de bank. Tegen Suus Zitten? 
Herman 

Ja, kom er maar eens lekker bij zitten meisje voordat opoe zich aan me 
vergrijpt.. 
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Suus 
Twijfelt wat, gaat toch even zitten. 

Theo 
Voordat haar bips de bank raakt Hee hohoho, hup, werken jij! Er moet nog 
gezogen worden. 

Suus  
  loopt naar de kast 
Theo en Riek  

kijken haar na, kijken elkaar aan en zuchten. Waar hebben we dit aan 
verdiend!? 

Suus  
op uit kast met stofzuiger. Wil beginnen met zuigen.  

Theo 
 Wacht ik zal even helpen.  
Suus 
 Lijkt blij verrast, wil de stofzuiger aan Theo geven.. 
Theo 
 Legt zijn benen op een andere stoel en lacht smalend. 
Suus 

Begint teleurgesteld te zuigen. 
Riek 

neemt de pan en aardappelspullen mee naar de keuken. 
Telefoon rinkelt. 
Theo 
 Telefoon. 
Opoe 
 Imiteert telefoon 
Suuske 

 hoort niks. 
Theo 

Telefooohoon. 
Opoe 
 Imiteert telefooohoon. 
Theo 
 Tegen opoe demente papagaai. 
Opoe 
 Demente papagahaai.. 
Theo 
 Riek, telefoohoon. 
Riek 
 Op uit keuken. 

Ja ja, ik kom er aan. Roept boven herrie van de stofzuiger uit. 
Met Riek Graat.  
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…Hee Sjaan.. hoe is het ?  
…Hè?? Wat?? Wacht ff want onze Suus loopt weer in de weg. 

 Loopt naar de stofzuiger en zet deze uit. Tegen Suus Lapzwans. 
.. Ben ik weer. Hoe is het ermee? 
…Wat hebben we al een tijdje niks van je gehoord. Ben blij te horen dat je nog 
leeft. Hoe is het ermee? 
…Goed, dat is fijn om te horen Sjaan. 
…Hè, wat zeg je? Sjaan-ette? Hoe bedoel, Sjaan-nette ??? 
…Sjaan doe niet zo gek! 
…Je komt langs?? 
…Met een verrassing? 
…Ja..nee, nee, dat kan. Tuurlijk meisje, we zijn altijd blij als je komt. 
Met jou wel!! 
…Is goed. 

 …Tot dan dan. gaat zitten. 
Suus   
 Is ondertussen tussen Herman en opoe gaan zitten, nog steeds zak op hoofd. 
Theo 

Was het Sjaan? 
Riek 

Sjaan-nette. 
Theo 
 Sjaan-nette ?? 
Riek 
 Ze heet voortaan Sjaan-nette? 
Theo 
  Waarom, wat is er mis met Sjaan? 
Riek 

Geen idee! Schiet mij maar plat. 
Ze komt naar hier. 

Herman 
Komt het verloren schaap naar huis. 

Opoe 

mèh mèhèh. 

Suus   
Lacht stiekem onder haar zak. 

Riek 
Moeder schei uit. Tegen Theo, zeg dat jullie moeder ophoudt met die flauwe 
grappen. 

Theo 
Je hoort het moeder. We kunnen je altijd nog in Avondrood op laten sluiten. 

Riek 
 Denk er aan, het is niet “Avondrood, brengt water in de sloot” 
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Maar “in Avondrood ga je eerder dood”. Lacht. 
Herman 

Dat zeg je toch niet tegen je moeder? 
Tegen Riek, Zo ben je vast niet opgevoed. 

Riek  
 Ons moeder is dood Herman Maakt een kruis God hebbe haar ziel, gelukkig is 
 dit exemplaar van Theo. Bemoei je niet met onze zaken.. 
 Of wil je mee naar Avondrood?? Wacht ik zoek het nummer  

wel even op. 
Herman 

Nee, nee. 
Theo 

Dan, let op je woorden. 
Riek 

Onze Sjaan heeft tenminste iets van haar leven proberen te maken. 
In de stad carrière (spreekt het fout uit) gemaakt. Een beetje opgeklommen in 
de maatschappijlere ladder. 
Dat kunnen wij niet zeggen. En jullie al zeker niet. 

Theo 
Precies! Twee halfdementerende bejaarden en een lelijk stuk verdriet. 
Moet je jullie nu zien zitten. Het is toch om te huilen. 

Opoe 
Zingt Huilen is voor jou te laat ik kom niet meer 

Herman 
Ho ho jongen. Dankzij je ouders heb je toch maar mooi een vrouw gevangen. 

Riek 
 Rent naar Herman, zegt trots. Mooi, dat is lief dat je dat zegt Herman. 
Theo 

Nou ja mooi, mooi…handig dat wel. 
Herman 

Ik zeg niet een mooie vrouw gevangen, maar mooi een vrouw gevangen. Tegen 
opoe. Dat was die sukkel anders ook niet gelukt. 

Opoe 

 Sukkel, tegen pop, ja het is een sukkel hè. Een sukkel met een pukkel. 
Suus 

Quasi gemeend, ssst dat mag je toch niet zeggen.  
Riek  

Gelukkig komt ons Sjaan naar huis. 
Theo 

Het moet niet gekker worden, na al die tijd. En met wat voor verrassing komt 
ze?? 

Riek 
Weet ik veel, dat zei “Sjaan-nette” niet.  
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Gerda 
We horen Gerda roepen vanuit de keuken. 
Hallo hallo, goei volk.  

Theo en Riek  
Nondepie daar komt iemand aan. 

Theo 
Vlug zet ze in de kast. 

Riek 
Trekt Suus mee de kast in en sluit de deur achter hen 

Theo 
Houdt ze daar!! 

Gerda  
op vanuit keuken, snuift.  
Hoi samen, alles goed? Oh het ruikt al heerlijk, dat zal wel ‘n kippenbilletje 
worden vanavond. 

Opoe  
doet ’n kip na. 

 Gerda  
lacht en geeft een knuffel.  

Herman 
 En ik Gerda? 
Gerda 
 Nou vooruit dan, ouwe snoeperd. 
 Ze wil hem een kus op de wang geven…. 
Herman 
 Probeert er meer uit te slepen en trekt Gerda op zijn schoot en pakt haar eens 
 stevig vast.. 
Gerda 
 Trekt zich los uit zijn handen maar we zien dat ze het stiekem leuk vindt. 

Snuift nog eens diep. Het riekt hier naar Riek. 
Mmmmm het water loopt me nu al in de mond. 
Ik hoop dat Suuske mee eet vandaag.  
Tegen Theo, tis toch godgeklaagd hoe jullie met dat meisje om gaan.   

Herman 
We doen er niet veel aan Gerda. 

Theo 
Dat je het maar weet. 

Gerda 
 Ik zou jullie zo graag helpen maar ik weet…. 
Riek 

Komt uit de kast 
Gerda 
 Wat doe jij daar? 
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Riek 
 Verstoppertje Slaat op de kastdeur.  

Buutvrij Suus. Kom er maar uit 
trekt Suus uit de kast 
Naar Gerda Je bent te vroeg hoor. Het eten is nog niet klaar. 

Gerda 
Ik kwam even kijken of Suuske me kon helpen met de ramen wassen. Ik kom 
die trap niet meer op hè. Misschien kan dat nog even voor het eten? 

 Hoi Suuske, alles goed? Heb je tijd om mijn ramen even te wassen? 
Suus 

Als het mag van vader en moeder. 
Theo 

Komt niet zo goed uit. 
Gerda 
 Tuurlijk mag dat. Je bent een schat. 

Geeft Suus een knuffel  
Hier doe die gekke zak toch van je koppie 

Suuske  
schrikt en verbergt haar gezicht. 

Opoe 
 Staat op en loopt richting Suus en Gerda 
Gerda 

Maar meisje toch, dat is niet nodig. Verwijtend naar ouders toe. 
Jullie pap en mam moeten zich schamen dat ze jou die zak laten dragen. Je 
bent een mooie meid en laat je niets anders wijsmaken. 

Opoe 
Pakt Suuske vast. Zingt Oooh wat ben je mooi, oh wat ben je mooi, dat heb ik 
in jaren niet gezien zo mooi, zo mooi. Tegen pop. Ja, ze is mooi hè. 

Gerda 
 Hier, hoor je het van iemand die er verstand van heeft. 
Theo 

Nou, als het varken zo’n kop had lustte ik er geen spek van. 
Gerda 

Echte schoonheid zit van binnen. 
Theo 

Ja ja jij heb mooi praten, maar je moet er ook nog mee door het dorp kunnen 
Trouwens, waarom zitten we nog steeds met dat kind opgescheept denk je? 

Gerda 
Omdat jullie haar weghouden van iedereen, omdat ze van jullie altijd die zak 
over haar hoofd moet dragen, verder nergens door. 
Niemand ziet dat mooie gezichtje. 

Suus 
 Reageert verlegen. 
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Gerda 
En zo “opgescheept” zit je niet met haar. Wie doet hier de was, de strijk, de 
ramen, de vloer, de bedden en god weet wat nog meer? Nou..wie?? 
Schamen jullie je niet, zo’n lief kind. 
Kom Suuske, we gaan bij mij even koffie drinken met een lekkere dikke koek, 
die ramen wachten wel. Tegen opoe en Herman, gaan jullie ook mee? 
En straks als we terug komen is het eten klaar..begrepen?! 
Gooit de papieren zak naar Theo en Riek. Hier dragen jullie dat ding maar. 
Tegen Herman, Suus en Opoe, zij zijn pas echt lelijk, van binnen. 
En dat is veel erger. Neemt ondertussen Suuske, opoe en Herman mee via 
keuken af. 

Theo 
 Waar bemoeit ze zich mee? 
 Als het aan mij ligt, dan nodig je die vrouw nooit meer uit! 
Riek 

Die ondertussen tafel dekt voor avondeten 
Je weet toch dat het moet. We moeten haar te vriend houden Theo, dat het 
kost wat kost. 

Theo 
 Ja ja, ik weet het. 
Riek 

Nou kom, help me even in de keuken dat ‘t eten klaar is als ze straks terug 
komen. 

 
Fade out-tijdsoverbrugging 

 
Scene 2 
Fade 1  
Dag 1, later die dag, rond avondeten. 
Riek 
 Dekt de tafel 
Gerda  

duwt Suuske op vanuit de keuken.  
Opoe en Herman  

volgen. 
Gerda 

Hier meisje, ga maar eens lekker op je gemak zitten. Er is naast die dikke koek 
vast en zeker nog wel plaats voor een lekker kippenbilletje. 

Suus 
Maar ik ben nog niet klaar met stofzuigen en boven ligt nog wat was te 
wachten. En ons opoe moet nog in het sop. 

Opoe 
 Schudt heftig van nee. 
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Herman 
 Stil maar moeders, het kan nog wel een week wachten. 
Suus 

Maar opa het is al drie weken geleden!! 
Herman 

Snuft eens aan opoe. Ik ruik nog niks 
En je wast er zo het mooie er af, wat jij moeders? 

Opoe 
Tegen pop, ja, wij zijn mooi hè. 

Suus 
Wil opstaan. Maar.. 

Gerda 
 Duwt haar terug, niks te maren…hier zitten. 
 Roept naar keuken Komt er nog wat van? 
Theo en Riek  

op vanuit keuken, ze dekken de tafel. 
 Wat ruikt het heerlijk Riek. 
Riek 
 Slijmend, hier voor jou het lekkerste billetje Gerda. 
Gerda 

pakt de pannen af om zelf op te scheppen.  
Geeft Theo en Riek de indruk dat ze een bord vol krijgen wat ze dan toch weer 

 aan Herman en Opoe geeft. 
Zorgt zo dat Herman, opoe en Suus genoeg hebben. Er wordt gewisseld met 

 borden, kippenpootjes afgepakt en uiteindelijk blijven Riek en Theo met lege 
 pannen en lege borden zitten. 

De rest heeft bord vol met heerlijk eten 
Tegen Herman, hier kijk eens jij moet er nog van groeien en slaat Herman op 
zijn buikje. 
Tegen Riek, hier, geeft bord aan Riek, dit moet je ff goed prakken, voordat 
opoe er in stikt. 

Theo 
Als dat zou kunnen. 

Riek 
 Stoot Theo aan. 
Gerda 

Tegen Suus, hier en jij hebt veel energie nodig met al dat werk.  
Kijkt boos naar Theo en Riek, voor hen blijft er niets over. 

Herman 
 Dat is boffen, jullie mogen de pan uitlikken. 
Iedereen 

Eet met veel smaak terwijl Theo en Riek smachtend toekijken 
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Gerda 
Proeft van de kip Hmm het is alsof er een engeltje over je tong piest. Waar heb 
ik het toch aan verdiend? 

Riek  
Slijmend Je bent de beste buurvrouw die we ons kunnen wensen en we hopen 
dat je...  

Theo 
gaat hemelen zodat we … 

Riek 
Stoot Theo aan. We hopen dat je nog jaaaaren naast ons zult wonen. 

Theo 
 Ja hoor..nog jaren, dat hopen we van harte hè Riek? 
 Knikken beide bevestigend. 
Herman, opoe en Suus 

Bevestigen en menen het 
Gerda 

kijkt Theo en Riek wantrouwend aan Smakelijk allemaal. 
Allen 
 Theo en Riek kijken naar hun lege bord  Ja, smakelijk.. 
Riek 

Niet te veel dan wordt je akelijk. (akelig) 
 

 
tijdens de maaltijd fade out / borden en pannen op elkaar stapelen/fade in 

 
 
 
scene 3 
fade in dag 1. 
Avondeten is klaar. Iedereen hangt tevreden achterover, behalve Theo en Riek 
Gerda 
 Ik kan geen pap meer zeggen. 
Riek 
 Nou dat lukt ons nog aardig, hè “pap”. 
Opoe 
 Pap, pap, happerdepap. 
Riek 

Suus ruim jij alles op dan drinken wij nog ‘n bakkie koffie. 
Gerda 
 Alsjeblieft. 
Riek 
 Quasi lief, alsjeblieft Suuske. Sist schiet op, aan het werk. 
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Opoe en Herman   
gaan in de zithoek zitten 

 Suus  
ruimt op. 

Opoe 
Boert, och toch. 

Herman 
 Geef de boer een stoel. 
Opoe 

Slaat pop op de rug..ja ‘n boertje. 
Gerda 

Oeps…het zakt. Zeg maar sorry. 
Riek 

Slijmt Maakt niet uit Gerda is ‘n teken dat het gesmaakt heeft en dat iedereen 
genoeg gehad heeft.. 

Theo 
 Zij wel ja. 
Gerda 
 Wat zeg je Theo? 
Theo 

….Paella…ik zei Paella. Dat moeten we de volgende keer maar eens eten. 
Gerda 
 Nee nee Theo, dat soort buitenlands eten moet ik niet.  
Riek 

Zachtjes tegen Theo Wat de boer niet vreet dat lust ie niet. 
Theo 

Wat de boer niet kent, hij kent het niet 
Riek 

Wat kent ie niet? 
Theo 

Wat ie niet vreheet. 
Riek 

Wat doe jij toch altijd moeilijk Theo 
Suus  

komt op met koffie. 
En dan is er koffie.  

Opoe 
Zingt Koffie koffie lekker bakkie koffie jongens wie lust er….  

Riek 
Hè opoe, schei toch eens uit met dat gejank altijd.. 

 Suus  
geeft haar ‘n beker koffie, opoe stopt met zingen en slurpt. 
Schenkt voor de rest in en gaat zitten. 
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Theo en Riek 
 kijken haar verwijtend aan. 
Schudden met hun hoofd als teken dat ze kan vertrekken. 

Suus 
 Reageert niet 
Theo en Riek 
 Schudden weer met hun hoofd. FFt wegwezen, aan de slag. 
Suuske  

wil opstaan en beginnen met werk. 
Gerda 

trekt haar terug op de bank. Kom er maar eens lekker bijzitten, dat vinden 
Theo en Riek gezellig..toch? 

Riek en Theo 
 Jaahaa, gezellig. 

Theo 
En hoe staan de zaken er voor Gerda? Loopt alles nog naar wens. Maak je nog 
wat winst? 

Gerda 
Het geld komt met bakken binnen Theo. Maar wat heb je aan geld als je geen 
familie hebt? 

Suus 
 Je hebt ons toch Gerda, wij zijn toch ‘n soort familie. 
Gerda 
 Zeker weten meisje, jij bent als ‘n dochter voor me. 
Riek 

slijmend We houden van je Gerda, net zo veel als van onze eigen ouders..  
Gerda 

Kijkt naar opoe en Herman…Nou, dat noem ik nog eens boffen. Daar gaan jullie 
ook heel liefdevol mee om. 
Ik moet maar weer eens op huis aan. Loop je even met me mee Suuske? 

Gerda en Suuske 
 af via keuken. 

Riek 
 Zo, dat hebben we dan weer overleefd. 
 We moeten er wel wat voor over hebben zeg. 

Opoe slurpt van haar koffie. Riek geïrriteerd. 
Drink die koffie op moeder dan kan Suus jullie dadelijk ‘t bed in gooien. 

Herman 
 Maar we zijn nog niet moe hè moeders?!  
Theo 
 Maar wij zijn jullie moe.  
Herman 

protesteert. 
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Theo en Riek 
Avondrood!! 

Herman 
Zwijgt. 

Theo 
Riek, ruim eens op. 

Riek 
 Maar onze Suus…. 
Theo 
 Vort. 
Riek 
 Neemt boos de spullen mee naar de keuken.  
Theo 

Pakt de krant en gaat zitten lezen. Tja Herman, je ziet het, vrouwen hebben 
maar een recht, het aanrecht. Lacht. 

Riek 
Terug uit de keuken. Slaat Theo tegen de oren met een theedoek. 
Theo helpen afwassen, vort! 

Herman 
 Tegen opoe, en de mannen die denken dat dat echt zo is zijn de sukkels.. 
Opoe en Herman  
 Lachen om het hardst. 
 

Zwart 
 
Scene 4 
Dag 2, ochtend. 
Opoe 
 Schuift de raam open en wil de pispot legen. Suuske houdt haar tegen. 
Theo 
 Staat buiten en roept zijn duiven binnen. 
Suuske  

komt op, zonder zak, met opoe en zet haar liefdevol aan tafel. Opoe heeft de 
pispot die niet leeggegooid is nog in haar handen. 
Suuske  brengt haar ‘n bordje pap. 

Opoe 
Slaat op de stoel naast zich Zitten? 

Suus 
Nee opoe, eerst even een bordje pap voor opa maken. Af naar keuken. 

Theo  
Op vanuit buiten de keuken in. Ziet Suus staan zonder zak 
Pakt uit de kast een nieuwe zak en geeft die aan Suus.   
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Godsamme Suus, leer het toch eens een keertje. Niet zomaar rond lopen 
zonder zak. gaat zitten met de krant Dadelijk komt er onverwachts iemand 
binnen. Breng me even wat te eten. 

Suus  
maakt ontbijt en pap.  

Riek 
 Op van boven. Goedemorgen, is er al ontbijt? 
Theo 

Ze is bezig.  
Had weer haar zak niet op hè! Die Gerda heeft ‘n verkeerde invloed op dat 
kind. Straks hebben we haar niet meer in de hand, Riek, geloof mij maar. 

Riek 
We kunnen het ons niet veroorloven om tegen Gerda in te gaan. We hebben 
het maar te slikken 
Volhouden Theo, volhouden, ze kan het eeuwige leven toch niet hebben? 

Theo 
 Alsjeblieft niet zeg. 
Suus 

 Op, zet dienblad met ontbijtspullen op tafel en gaat zitten. 
Herman 

Op van boven, mijn bordje pap al klaar zie ik. Bedankt Suuske. 
 Theo en Riek  

beginnen met eten. 
Herman 

Suus kan toch niet eten met de zak op. 
Suus 
 Mag ie even af? 
Riek 

Nou vooruit, sluit de achterdeur even en doe de gordijnen dicht.  
Suus  

doet dat en komt terug aan tafel. 
Doet de zak af en smeert ‘n boterham.  

Theo en Riek 
 kijken naar elkaar. 

Theo 
 Mijn honger gaat er van over. 
Riek 
 Het wordt er bij mij ook niet lekkerder op.  
Suus 

Verdrietig. 
Herman  
 Moet dat nou? Kijk nou… 
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Theo 
De wereld is hard. Eet je pap en bemoei je er niet mee. Avondrood, eerder 
dood?! 
Ongemakkelijke stilte. 

Herman 
Bedenkt een “straf” 
Hee, wat zit daar nou in je pap moeders? 

 Wijst in bord pap van opoe. 
 Tegen Riek, Kijk nou toch hier, wat is dat? 
Riek 
 Kijkt, ik zie niks. 
Herman 
 Beetje dichterbij misschien, duwt hoofd Riek in de pap. 
Riek 
 Nondedju Herman.  
Herman 
 Och, het was een vlieg denk ik, zag hem net wegvliegen. 
Riek 
 Boos af naar boven. 
Theo 
 Dat deed je expres. 
Herman 

Nee hoor, dat ging per ongeluk. DIT, pakt bord en duwt dat in het gezicht van 
Theo, gaat expres. 

Theo 
 Boos af naar boven. 
Suus 

Opa toch! Lachen samen. Maar je moet wel oppassen opa, straks gooien ze je 
er uit en waar moet je dan naar toe?? 

 
 
Scene 5 

♪ voordeurbel.  
Opoe 

Zingt Reldeldel wie trekt er aan de bel. 
Suus schrikt, doet vlug haar zak op realiseert zich dat ze de deur niet open kan 
maken. Roept om hulp naar boven. 

Suus 
 Pap…mam, de bel. Tegen Herman Moet ik open doen? 
Herman 
 Van mij mag het maar je weet wat je die twee van boven er van vinden. 

♪ voordeurbel  
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Suus 
Mam, pap!! 

Riek 
Roept vanuit boven Herman kan toch wel open doen? 
Zie jij maar dat je in de keuken bent.  

Suus  
Sorry opa. 

Herman 
Geeft niks meiske.  
Af via gang. 

Suus 
Af via keuken. 

Herman 
Op met Anna. 
Waarom kom je niet gewoon achterom Anna? 

Anna 
Riek en Theo willen niet dat ik achterom kom. Kouwe kak denk ik. 
Ik kom nog wat boodschappen brengen. Zal ik ze maar meteen in de keuken 
zetten? Loopt naar de keuken. 

Opa 
 Denkt aan Suus. Nee Suuske. 
Anna 
 Stopt en kijkt om. 
Opa  

Dat doet Suuske straks wel. Zet het maar even hier neer. 
Anna 

Zeg opa…hoe staat het hierlangs met de zaken? Ik zie er weer zoveel mansvolk 
binnen lopen. Het lijkt wel een kippenren.  

Herman 
Jullie Bart komt er toch ook regelmatig? 

Anna 
 Breek me de bek niet open. 

Kan Gerda dat wel allemaal hendelen?  
Herman 

Tuurlijk, laat Gerda maar schuiven. De mannen komen er graag. 
Ze geeft ze allemaal veel persoonlijke aandacht. Dat zijn geen vluggertjes hoor.  

Anna 
En ze is toch ook de jongste niet meer. Het zijn ook nog allemaal van die 
stevige, knappe kerels hè. Behalve onze Bart dan. 
Ze zeggen in de buurt dat Gerda geniet van al dat mannelijk schoon, dat ze 
daarom zo’n zaak heeft. 
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Herman 
Is ook zo, ze heeft oog voor wat mooi is. Maakt zich breed en stoer. Ze zei 
laatst nog dat ik er ook nog hartstikke goed uitzag. 

Anna 
Ja veertig jaar geleden zeker. 
Slaat hem op zijn buik waardoor Herman alles weer laat zakken. 

 Je gaat me toch niet vertellen dat jij een oogje hebt op Gerda? 
Herman 
 Mwah 
Anna 
 Dat jij en Gerda nog samen…? 
Herman 
 Nou… 
Anna 
 Op jouw leeftijd?! Jij bent te oud voor “vandattum”. 
Herman   

Ho ho, ik ben nog zo loops als een fitte hond.  
Anna 
 Lacht hem uit om (verkeerde) grootspraak. 
Herman 

Tis dat je een vrouw bent, anders zou ik je eens flink onder handen nemen. 
Anna 

Jij zou er nog eens van staan te kijken hoe sterk ik ben. 
Ik loop heel de dag te sjouwen. 
Ik ben niet bang van jou. Heft haar vuisten. 
Maakt boksbewegingen. Kom maar eens op als je durft. 

Herman 
 Weet je dat wel zeker? 
Anna 
 Ja kom maar op, kom maar op. Springt boksend om Herman heen. 
 Vrouwen zijn al lang niet meer het zwakke geslacht, ik lust je rauw.  
Herman 

Draait met Anna mee, heft voorzichtig zijn vuisten.  
Weet je het wel echt zeker?? 

Anna 
 Kom op, voetenwerk. Let op je versleten heup opa. 

Kom op, scheitluis. 
Herman 
 Heft zijn vuisten. Nou als je het wilt kun je het krijgen. 
Voordeurbel 
Herman 

Gered door de bel. Laat zijn vuisten zakken, slaat haar op de schouders. 
Heb je geluk meiske. 
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Anna 
Dat had je gehoopt ja. Mietje, watje, slapjanus…he kom maar op 
Ga maar even zeggen dat ze terug moeten komen na de wedstrijd.  

Herman 
Ik jaag het volk even weg.  

 Af naar de voordeur 
Anna 

Wat denk die ouwe nou. Dat ie mij zomaar in elkaar kan meppen. Wacht maar 
jongen. Gaat vlakbij de gang staan. Als je terug komt ben je de mijne. 

Kastelein 
Nee sorry ik laat me niet wegsturen. Komt kamer binnen. Meteen geeft Anna 
een linkse. Kastelein zakt in elkaar. 

Herman 
Er meteen achter aan. Wat doe je nou…wat is dat voor lage streek. 

Anna 
 Maar je zou ze wegsturen. 
Herman   
 Ze liet zich niet wegsturen. 
 Ze duwde me zo aan de kanten. 
Anna 
 Hangt er over heen. Wie is het?? 
Herman   
 Ze is van de gemeente zei ze. 
Anna 

Nondepie, iemand van de gemeente neergeslagen. Dat wordt een dik 
procesverbaal. Wat nu, wat nu opa? 

Opoe 
 Die ondertussen op de bank zit, pakt de theedoek die haar knuffel omheeft, 
 sopt die in de po en legt die over het hoofd van Kastelein. 
 Ze wijst met haar handen naar de bank 
 Zitten, zitten. 
Suus 
 Kijkt stiekem de kamer in om te zien wat er is 
Opoe 

Geeft bevel aan Herman en Anna. Bank, zit.  
Anna en Herman 
 Sleuren Kastelein naar de bank.  
Opoe  
 Gaat naast Kastelein zitten 
Herman 
  Tegen Anna. Nou wegwezen jij. Wij lossen het hier wel op. 
Anna 
 Hoe kan ik je ooit bedanken. 
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Herman  
 Je mond dicht houden over Gerda en mij. 
Anna 
 Spuugt tussen twee vingers door. Ik zweer het op het graf van mijn moeder 

Vlucht snel weg. 
Herman 

Maar die is nog niet dood. 
Gaat naast Kastelein zitten en klopt haar onhandig troostend op de knieën 
 

 
Scene 6 
Riek  

op van boven. Ziet Kastelein zitten en denkt dat het Suuske is. 
Kastelein 

Kreunt een beetje en pakt hoofd vast. Gedurende de volgende scene reageert 
Kastelein steeds meer op wat er gezegd wordt, totdat ze uiteindelijk tekst 
gebruikt en de doek weghaalt. 

Riek 
Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je een zak op moet. Wat zijn dat voor rare 
streken om een doek te pakken. 

Herman 
 Riek het is misschien fijn als je weet dat… 
Riek 
 Bemoei je er niet mee... 
Theo 
 Op van boven 
Riek 
 Moet je hier nu zien Theo. Heeft ze een doek over die lelijke kop getrokken. 
Theo 
 Je moet niet denken dat het de bedoeling is dat je zelf gaat denken. 
 Denken moet je aan een paard overlaten, die heeft een groter hoofd. 
Riek 

Nou, dat valt nog mee. Dit hier…slaat op hoofd Kastelein, is toch een 
behoorlijke dikke kop. 

Theo 
 Lacht, jij zegt het. 
Kastelein 

Au, au, au. 
Riek 
 Doe niet zo kleinzerig 
Herman 
 Theo, ik wil eigenlijk even zeggen dat… 
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Riek en Theo 
 Kijken naar Herman, tegelijkertijd. Mond dicht. 
Herman 
 Maar… 
Riek en Theo 
 Dreigend Avondrood!!! 
Herman 
 Kijkt met een houding van “zelf weten”.. 
Riek 
 Pakt een nieuwe zak uit de kast. 

Luister goed, jij haalt onmiddellijk die doek van je hoofd en draagt weer netjes 
een zak. En dan ga je aan de slag. Met je luie reet van de bank, hopsakee 
We tellen tot drie. 

Theo en Riek 
 Een twee drie!! 
Kastelein 
 Trekt de doek van haar hoofd. 
Opoe en Herman 
 Taaadaaa. 
Theo en Riek 
 Schrikken. 
Herman 

Ik wilde even zeggen dat dit Suuske niet is 
Theo 

Dat zien wij ook wel 
Riek 

Had dat eerder gezegd man. Wie is het? 
Herman 

Het is iemand van de gemeente. 
Riek 
 Nee hè? 
Herman 
 Ja hoor. 
Opoe 
 Knikt heftig ja. 
Theo en Riek 

Tegen Herman, wat is er gebeurd??? 
Herman 

Ik mag niks zeggen, Avondrood hè. 
Riek 
 Kom op Herman. 
Herman 

Nou euh, wat zal ik zeggen 
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Kastelein  
Mijn hoofd. Het lijkt wel of ik tegen een muur opgelopen ben 

Herman 
Nou dat u het zegt. Dat is precies wat er is gebeurd. 
Mevrouw Kastelein hier loopt voor mij de kamer in en ze loopt zo met haar 
hoofd tegen de muur.  

Kastelein  
 Ik kan het me niet meer herinneren. Ik loop binnen en…zwart. 

draait zich naar Theo en Riek, u was niet echt complimenteus tegen me. 
Vanwaar die onaangename benadering?? 

Theo en Riek 
 Weten niet wat te doen/zeggen. 
Kastelein 

Tegen Herman Gelukkig maakt u het ruimschoots goed. 
Tegen Theo en Riek Zand erover zal ik maar zeggen. Geeft Theo en Riek een 

 hand. 
Mevrouw Kastelein, gemeente Valkenswaard. 

Theo 
 Kastelein? Nou dan zet er hier maar eentje voor me neer, hahahaha. 
 Ik geef een rondje voor de hele zaal. 
Opoe 

Gaat staan, begint polonaise te lopen en zingt. En we nemen er nog een, en we 
nemen er nog twee, We zakken lekker door want daar komen we toch voor… 
Ze “ dwingt” Kastelein om mee te doen, die zich ongemakkelijk voelt. 

Theo  
laat zich snel overhalen mee te doen en sleurt Herman mee.  

Riek  
schaamt zich en duwt moeder terug in haar stoel, kijkt boos naar Theo en 
Herman.  

Theo  
lacht en grapt met Herman. Die kastelein die houdt wel van een feestje. 

Riek  
stoot hem aan. Maak het nou niet erger dan het al is. 
Ze zorgt dat iedereen weer ergens rustig zit. 

Kastelein 
Wat overdonderd door al dat rare gedoe. Ik wil graag iets met u bespreken, 
heeft u een momentje voor me? 

Riek: 
 Dat ligt er aan. Waar komt u voor? 
Kastelein 
 Er zijn anonieme klachten binnen gekomen vanuit de buurt. 
Riek en Theo  
 Meteen op hun qui-vive. 
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Riek 
 Nee hè…  

Tegen Kastelein, momentje. Tegen Herman, wegwezen jij, ga maar even naar 
de keuken, zorg dat de zak daar blijft. 

Herman 
Stribbelt tegen maar Riek duwt hem de keuken in. Avondrood brengt water in 
de sloot. 

Riek 
Gaat weer zitten. Theo we zijn de klos. 
Amomiene klachten zei u. 
Wat een lafaards om daar amomien een klacht over in te dienen zeg! 

Kastelein 
 Nou ja mevrouw, mensen hebben er last van. 
Theo 
 Wij ook hoor, wij moeten er elke dag mee leven.  
Kastelein 
 Dat begrijp ik, u zit er tenslotte boven op. U kunt er niet om heen. 

Volgt verbaasd het volgende gesprek. 
Riek 

Tegen Theo. Nondepie, onze Suus. We hadden kunnen weten dat dit één dezer 
dagen zou gebeuren. Ze gaat ook te vaak zonder zak de tuin in.  
En dat die scheitbroeken ook nog amomien een klacht indienen. 

Theo  
Jij hebt die meid ook niet onder controle. 

Riek 
Nee nou wordt ie mooi, IK heb die meid niet onder controle.  
Net alsof jij het zo goed doet. Nee, nee Theo Graat jij gaat me de schuld niet in 
de klompen zetten. 

Theo 
In je schoenen schuiven. Het is in je schoenen schuiven. Gebruik al die 
gezegdes niet als je er toch geen verstand van hebt. 

Riek 
Wat maakt dat nou uit, schoenen of klompen.  
Je hebt ze gewoon niet in de hand. Het is ook jouw dochter en dus ook jouw 
verantwoordelijkheid. 

Kastelein 
 probeert tussenbeide te komen wat niet echt lukt. 

Theo 
 En wie wilde zo graag dat tweede kind? Nou?? JIJ Riek Graat. 

Terwijl ik nog zo had gezegd dat ik mijn beste zaad al verschoten had. Maar 
nee, Riek wilde zoooo graag nog 1 kind. En nu zie je wat er van komt. 

Riek 
 Jij hebt je zaad anders maar wat graag verschoten Theo Graat! 
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 En nu het slecht uitvalt ben ik het konijntje. 
Theo 

Haasje, je bent het haasje.  
Riek 

Haas, konijn, wat maakt het uit. 
Kastelein 
 Stop!!  Iedereen valt stil. 

Ik weet niet waar jullie het over hebben maar ik denk dat het allemaal op een 
misverstand berust. Het gaat niet over uw dochter. Wat is daar overigens mis 
mee??? 

Riek en Theo  
Kijken naar elkaar, naar Kastelein en naar elkaar, naar Kastelein 
Tegelijkertijd.Niks, niks mis met onze dochter. Een schatje, ‘n wolk van ‘n baby, 
‘n pracht van een meid. Niks mis mee, helemaal niks. 

Opoe 
 Zingt Oooh wat is ze mooi, oh wat is ze mooi… 
Riek  

Schei uit. Gooit een kleedje wat over de bank hangt over haar hoofd. 
geeft haar een zetje, opoe valt in haar stoel/op de bank.. 

Kastelein 
 Mooi, kunnen we dan terug naar de klachten uit de buurt?? 
Theo 

Natuurlijk, zachtjes in zichzelf, zolang ze niet over ons gaan is het prima. 
Kastelein 

De klachten hebben betrekking op uw buurvrouw, mevrouw Goedegebuur. De 
zaak die zij aan huis runt zorgt voor veel overlast in de buurt. Heeft u daar als 
naaste buren last van? 

Herman 
Die, samen met Suus,  steeds aan de deur heeft staan luisteren doet de deur 
van de keuken open en roept om het hoekje 
Nee hoor, buurvrouw Goedegebuur is een lieve….. 

Theo 
Bemoei je er niet mee. Duwt keukendeur dicht tegen neus Herman 
Daar blijven en mond dicht want anders, eruit! 

Riek 
Tegen Kastelein, beetje van de kroepoek.. 

Theo 
Koekoek! 

Opoe 
 Komt onder het kleedje uit roept koekkoek 
 Zingt Koekkoek koekoek den Uyl zit in zijn broek. 
Riek 
 Alle twee een beetje kroepoek, niet op letten. Hier kom hier even zitten. 
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 Sleurt kastelein mee zover mogelijk van de twee weg. 
Theo 
 Duwt opoe ook de keuken in. Ga naar die andere gekken jij.. 

Maakt nog stiekem een dreigend gebaar en gaat bij Kastelein en Riek zitten 
Suus, Herman en Opoe  

staan aan de deur te luisteren. 
Kastelein 

Dus….. 
De klachten hebben betrekking op uw buurvrouw, mevrouw Goedegebuur. 
Haar zaak zorgt voor veel overlast in de buurt. Heeft u daar als naaste buren 
last van? 

Theo 
 Ja nogal! 
Riek 

Tegelijkertijd met Theo.  Nee hoor. 
Theo en Riek  

Kijken elkaar aan, oeps foutje. 
Kastelein 
 Verward. Dus u heeft er geen last van? 
Theo en Riek 
 Kijken elkaar aan, denken elkaar te begrijpen. 
Riek 
 Ja een beetje. 
Theo 
 Tegelijkertijd. Nee hoor. 
Kastelein 
 Verbaasd en geïrriteerd. Kunt u ’n eenduidig antwoord geven aub? 
Theo 

Haalt adem om iets te zeggen. 
Riek 

Stopt er snel stuk fruit in…Hou je mond, dat is beter. 
Weet u wat het is, we merken er natuurlijk wel eens wat van, maar ach last 
kunnen we dat niet noemen. Toch Theo? 

Theo 
Probeert te praten met fruit in zijn mond..Tja, wat is last hè, we merken wel 
eens wat…niet noemenswaardig. 

Kastelein 
Volgens de mensen uit de buurt rijden er dag en nacht auto’s af en aan. 

Riek 
 Het is hier goed geïsololeerd, hebben we geen last van, he Theo. 
Theo 

Probeert antwoord te geven met fruit in mond..ja het is goed geïsoleerd, we 
hebben er geen last van. 
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Kastelein 
Oké, dat is prettig om te horen. Dan zullen we de zaak nog maar eens wat 
beter onderzoeken. Misschien kunnen we toch achterhalen wie die anonieme 
klacht heeft ingediend. Dat praat toch wat makkelijker. 
Bedankt voor uw medewerking en tot ziens.  

Riek  
laat Kastelein uit.  

Suus en Herman  
 op vanuit keuken. 
Opoe 
 Zoekt in de keuken naar eten. 
Suus 

Nou dat begrijp ik niet! Jullie doen altijd lelijk over Gerda. 
 Nu kunnen jullie Gerda een hak zetten en doen jullie het niet! 

Theo 
 En hoe kom jij aan die informatie? 
Suus 
 Geluisterd, aan de keukendeur. 
Riek  
 Op vanuit voordeur. 

Poeh, hadden we Gerda bijna de nek omgedaan. Dat zou stom zijn geweest. 
Maar hopen dat we de zaak gesust hebben.  
De deur is op slot, je zak kan af. 

Suus 
 Doet zak af. 

Ik snap het niet! Waarom willen jullie Gerda geen hak zetten?. 
Riek 

Je bent niet alleen stom, je bent ook nog eens zo lelijk als het achtereind van 
een paard. Als we de zaak van Gerda laten zinken, zinken wij met haar mee. 

Suus  
kijkt verbaasd.  

Riek 
Hallohoo, dombo dombo dombo! 
Al dat geld is straks voor jou Suuske, je bent als een dochter voor haar. Verder 
heeft ze niemand en zij heeft heus het eeuwige leven niet. En…wat voor jou is, 
is voor ons. 

Suus 
 Wat zijn jullie toch gemeen! Ik ben naar Gerda. Huilend af. 
Herman 
 Stelletje aasgieren. Achter Suus aan. Meiske, meiske toch. 
Opoe 

Die Herman en Suuske heeft gezien, tegen pop. Wat een stoute pappa en 
mamma , ja stout. 
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Theo 
 Wat zijn ze toch snel van slag. 
Riek 

Tegen Theo Help me even de ontbijtboel opruimen, want op Suus hoeven we 
niet meer te rekenen. 

 
Opoe 

 Moet je huilen? Zijn pappa en mamma stout..Stil maar.. neuriet sussend lied. 
Gaat op haar eigen stoel zitten 

Theo  
doet net alsof ie veel helpt maar is duidelijk ‘t werk aan het ontlopen.  
 

 
Scene 7 
Dag 2, ochtend 
Voordeurbel gaat 
Opoe 
 Zingt reldeldel daar gaat ie weer de bel 
Riek  

Uit de keuken 
Zou dat onze Sjaan al zijn? 
gaat open doen. Sjaan kom binnen. Wat fijn om je te zien. 
Kijk nou toch Theo hoe goed ze er uit ziet! Geweldig, wat ben je toch ‘n plaatje. 

Theo 
 Kom eens hier bij je oude heer en geef me ‘n knuffel. 
Sjaan 
 Hè pa, je ruikt naar transpiratiezweet. 
Riek 
 Klopt..lui zweet! Lachen beide 
Theo 
 Haha wat zijn we grappig. 
Sjaan 

Het is hier ook geen spat veranderd hè. Nog steeds dezelfde oude muk Hoi 
opoe, nog geen wortel geschoten? Kust, opoe wijkt terug. 
Suus niet huis??Ik wil haar ook graag mijn verrassing laten zien. 

Riek 
 Suus is bij Gerda en waar is jou verrassing? 
Sjaan 
 Bij de auto, de BMW. Hij haalt de bagage er uit. 
Theo 
 Hij? Breng je een man mee Sjaan? 
Sjaan 
 Jeanette pap, ik heet voortaan Jeanette. Let daar op wil je. 
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Ja…’n man. En hij is niet knap en niet zo slim, beetje verlegen… 
Riek en Theo 

Reageren teleurgesteld 
Sjaan 
 Maar hij is rijk. Stinkend rijk! Hij is zo rijk dat we niet weten wat we met het 
 geld moeten doen. Ik stook er ’s avonds wel eens een vuurtje mee, gewoon om 
 het lekker warm te hebben. Héérlijk!  
Theo 
 Mijn god, Sjaan eh Sjaan-ette brengt een rijke man mee en ons Suus komt hier 
 dadelijk zonder zak binnen. Dan is de vogel gevlogen Riek, we moeten iets 
 doen. Doe iets!! 

Pak ’n zak en ren naar buren, zorg dat hij haar gezicht niet ziet. 
Riek  

pakt een zak.  
Theo 

Via de achterdeur Riek, vlug… 
Riek 

via keuken, Robèrt op via voordeur valt binnen met ‘n hoop zware koffers. 
Robèrt 

Zo, wat jij toch allemaal mee neemt lief.  
Theo 

Ja, wie het breed heeft laat het breed hangen. 
Goedendag, mijn naam is Theo Graat. Vader van dit bevallige kind.  
En u bent stinkend rijk, sorry, u stinkt, nee sorry ik bedoel ik stink. Naar 
transpiratiezweet. Ik zal me straks wassen. 
U bent Robèrt, aangenaam. 

Robèrt 
Aangenaam kennis te maken meneer Graat. 
Wat een alleraardigst huis heeft u. 

Sjaan 
 Ben maar eerlijk Robèrt, het is drie keer niks. 
Robèrt. 

Maar lief, het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de sfeer, de uitstraling. 
Het is hier toch gezellig? 

 Ik ga nog even de rest van je koffers halen. 
Theo 
 De rest? Nog meer? 
Sjaan 
 Ja, wie het breed heeft.. 
Samen 
 …laat het breed hangen. 
 Riek binnen via keukendeur. 
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Riek 
 Zo, net op tijd. Ze stond op het punt om terug te komen. 

Ik heb gezegd dat ze niet binnen mag zonder zak. 
Waar is ie Sjaan? 

Sjaan 
Jeanette!! 

Riek 
Sorry, Sjaan-nette Het is nog even wennen. 

Robèrt  
op, valt binnen met nog meer koffers. Ziet Riek. 
Wel als dat de moeder niet is. Wat een gelijkenis zeg. Ik kan wel zien waar 
Jeanette haar uiterlijk van heeft. 

Riek 
 Dank u, dank u. Probeert Robert aan zijn broekriem omhoog te trekken wat 
 niet lukt. Geeft hem op en laat hem los waardoor hij opnieuw op de grond valt 
Robèrt 
 Krabbelt zelf overeind 
Riek 

Zal ik je jas aan nemen. Pakt de jas van Robert en hangt die in de kast  
Robert 
 Ziet opoe en loopt naar haar toe. Steekt een hand uit die opoe aanneemt 
Riek 

Dat is opoe, die weet van tevoren niet dat ze van achteren leeft.  
Let er maar niet op. Zo. En nu Koffie? 

Opoe 
Pakt Robert vast, danst met hem en zingt Koffie koffie lekker bakkie ... 

Robèrt 
Danst ongemakkelijk en onhandig mee. 

Sjaan 
 Trekt de twee los en duwt opoe terug in de stoel, neemt Robert mee naar de 
 tafel. Lekker koffie 
Robert 

Als het mag zou ik liever een glaasje water met bubbels hebben. 
Riek 
 Tuurlijk, geen probleem, niks te veel voor onze gasten. 
 Tegen Theo, we hebben geen water met bubbels. 
Theo 
 Haal maar gewoon water uit de kraan. 
Riek   

gaat koffie en glas water halen. 
Theo 

Pakt iets uit de kast. 
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Riek  
op met koffie en een glas water.  
Geeft Robèrt zijn glas water.  

Robèrt 
Zonder bubbels zie ik. 

Theo  
Geeft Robert een rietje, Stopt een rietje in het glas. 
Ik blazen, jij zuigen. 
begint heel hard te blazen. Kijk eens aan, water met bubbels.  
En…als ze op zijn kun je altijd zelf bijmaken. 

Robèrt 
 Bedankt. 

Alleraardigst huisje mevrouw Graat. 
Riek 
 Riek, zeg toch Riek.. 
Robèrt 
 Mevrouw Riek Graat. 
 U had toch nog ‘n dochter, Suuske als ik me niet vergis? 

Ik zou graag kennis met haar maken. We worden ten slot van rekening 
misschien wel familie. 

Sjaan 
 Misschien?! Dat is toch wel zeker, zeker! Geeft hem een zet. Hij valt op de 
 grond. Realiseert zich haar te heftige reactie en hijst hem weer overeind... 

Mijn lieffie, je twijfelt toch zeker niet over onze liefde? Knuffelt en slijmt met 
hem. 

Robèrt 
Nee ik twijfel niet, maar je weet toch nooit hoe het in het leven lopen kan. 

Sjaan 
Ik trouw met jou, in zichzelf, al moet ik er voor op mijn kop gaan staan.  

Riek 
Ons Suuske is momenteel erg druk. Ze heeft nauwelijks tijd om thuis te zijn. 
Dus je kunt haar niet zien. 
Als jullie eenmaal veilig en wel getrouwd zijn mag je haar wel zien 
Kan je haar zien bedoel ik natuurlijk. Je mag ze nou wel zien maar je kan ze nog 
niet zien want ja ze heeft het druk. Heel druk 

Robèrt 
 Ja, ja. 
Theo 

We houden haar nog graag als een soort verrassing zullen we maar zeggen. 
Sjaan 

Wil onderwerp vlug afwenden. 
Goed zullen we dan onze koffers maar eens even naar boven brengen en ons 
opfrissen? 
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 Dan kan ik je daarna de mooie plekjes van ‘t dorp laten zien. 
Robèrt en Sjaan met koffers naar boven. 

Riek 
We moeten Suus bij hem weghouden Theo, als ie gillend wegloopt kan Sjaan 
hem wel vergeten. 

Herman en Suuske  
binnen met zak op. 

Riek 
Als je het over de duivel hebt… 
Ga zitten Suus en luister even heel goed. Sjaan is dus net aangekomen met 
Robèrt. Nog even en hij trouwt met haar en dan hoort ze voor altijd bij hem. 
EN bij zijn geld. 
En als we iets niet kunnen gebruiken is ‘t iemand zoals jij, iemand die roet in de 
kachel gooit. Dus, je zorgt maar dat hij je niet te zien krijgt. Begrepen?? 

Herman 
 Maar zij woont toch ook hier en….je hoort Robèrt aankomen. 
Opoe 

Loopt gedurende de volgende scene verdwaasd rond en dus iedereen in de 
weg. Misschien wordt ze zelfs wel omgelopen. 

Theo 
 Weg, wegwezen. Trekt haar overeind en duwt haar de kast in. 
Robèrt 

Op vanuit boven Jeanette heeft nog even tijd nodig, ik pak de jassen alvast. 
Loopt naar garderobekast. 

Theo 
NEE!! Theo gooit zich tegen garderobedeur  
Nee, nee tis toch zo’n heerlijk weer. Een jas is toch niet nodig. 

Robèrt 
Nou ja ik wil natuurlijk niet dat Jeanette ziek wordt. Wil Theo aan de kant 
duwen. 

 Riek 
 NEE !! Robèrt schrikt en kijkt om. 

Nee, nee,negerzoenen, willen jullie negerzoenen mee? 
Duwt Robèrt in ’n stoel. 
Ga even zitten, wacht dan haal ik ze in de keuken.  

Theo 
Die heb ik gisteren op gegeten. 

Riek 
NEE, dat heb je NIET gedaan Theo.  

Theo 
Opoe dan??  

Opoe 
Schudt heftig van nee. 
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Riek 
 Nee, opoe ook niet. 
Theo 

Dreigend naar opa. Herman! 
Herman en Riek 

Nee. 
Theo 

Nou niet ontkennen. Hè verdikkeme Herman, je hebt alle negerzoenen 
opgegeten! 
Tegen Robèrt. Hij ziet er niet alleen uit als varken hij vreet ook als een varken. 
De oren van de kop. 

Riek 
Nee ook niet!  

Theo 
Nee?! 

Riek 
Dat snap jij zelf toch ook wel. Slaat ondertussen op de kastdeur als sein dat 

  Suus daar zit 
Theo 
 ??? 
Riek 

Jullie hebben geen van drieën die doos leeggegeten. 
Theo 

Niet?? Wie dan?? Jij?? 
Riek 

Neehee!! De negerzoenen zijn helemaal nog niet op. 
Riek 

Jij hebt ze toch op de bovenste plank gelegd, weet je nog wel? 
Theo  

kijkt verbaasd.  
Riek 

JAWEL dat weet je nog wel. Slaat op kastdeur 
Kom Robèrt, help me even die negerzoenen te pakken dan pakt Theo de 
jassen. Toch Theo??? En ruim dan meteen die papieren zak op… 
Sleurt Robert mee naar de keuken 

Theo 
Het kwartje valt. Nee, ja, natuurlijk. Die negerzoenen zijn niet op. Stom stom,  
Tegen Robèrt Ik pak je jas, geen probleem, doe ik.  
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Robèrt en Riek op zoek naar de negerzoenen 
verdwijnen in de keuken.  

Theo  
duwt opoe op haar eigen stoel Zitten blijven jij 
Doet garderobekast open, trekt Suus er uit en duwt haar in de gang, BLIJF 
DAAR! 

Riek en Robért 
 Komen precies op dat moment de kamer in. 
Theo 

Gaat dan quasi onnozel staan wezen.   
Riek 
 Je hebt toch gelijk Theo. 
Theo 

Ja?? Ik heb altijd gelijk. Waarin eigenlijk?? 
Riek 

De negerzoenen zijn toch op. Lacht wat zenuwachtig. Is “de zak” weg? 
Theo 

Ja, heb ik even in de gang gezet en gezegd dat ze daar moest blijven. 
Robèrt 

Hè, waar blijft Jeanette toch? Vrouwen hebben ook zo veel tijd nodig. Ik zal de 
auto alvast starten. Loopt richting gang 

Theo 
NEE!! Neehee  

Robèrt  
Stopt en kijkt om.  

Theo 
Och nee toch, Vergeet ik de jassen te pakken. Doe je dat zelf even Robèrt? 
Trekt Robèrt bij de gang weg, duwt hem de garderobekast in. Hier, kijk even op 
je gemak. 
Doet de deur dicht en houdt deze dicht terwijl Robèrt roept en klopt en duwt.  
Riek, ruim jij de zak even op! Vlug Riek ruim die zak op. Houdt onderwijl Robèrt 

 tegen. 
Riek  

brengt Suus van de gang naar de keuken. 
Robèrt 

Duwt zo hard dat ie zichzelf uit de kast duwt. Valt op de grond. 
Theo 

Valt op de grond. Was zo bezig met Robert in de kast houden dat ie niet gezien 
 heeft waar Suus gebleven is 
Riek 

Schrikt en gaat quasi nonchalant tegen de keukendeur hangen.  
Robèrt 

 moet even op adem komen. 
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Theo 
Krabbelt overeind  
Sjaan, waar blijf je nou. Schiet toch eens op. Robèrt zit hier op je te wachten. 
Waarom moet dat zo belachelijk lang duren. 

Sjaan  
komt binnen, andere kleding aan, opgedoft. 

Theo 
 Hè hè daar ben je. 

Wandelen Sjaan, laat Robèrt de omgeving zien, vooruit wegwezen.  
Duwt de verbaasde Sjaan en Robèrt richting keuken waar Riek paniekerig staat 
te zwaaien. 

Riek 
 Niet door de keuken. Zak niet doen, zak nie doen. Zak als snelle uitspraak voor 
 zou ik Theo denk aan “de ZAK”!! 
Theo 

realiseert zich ineens waarom, Ooh nee ga maar door de voordeur, sjiek volk 
gebruikt altijd de voordeur. 
duwt Robèrt en Sjaan via de voordeur eruit.  

Riek 
 zakt neer op een stoel. 

Theo 
Op vanuit de gang, zakt neer op stoel. 
Kanariepieten, dat was op het nippertje. Ik hoop dat ze niet al te lang blijven. 
Dit houd ik niet lang vol. 

Herman 
Ben toch gewoon eerlijk dan hoef je niet zo moeilijk te doen. 

Theo en Riek 
Schudden heftig van nee. Neeneee!! 

Opoe 
Knikt heftig van ja. 

Herman 
Ze kan zich toch niet de hele dag lopen verstoppen. 

Opoe 
 Verstopt zich. Zoek me dan als je kan. Niemand reageert.  
Herman.  

Jullie doen net of ons Suuske de lelijkste vrouw op de wereld is. 
Die Robèrt zal heus wel zien dat ze een hart van goud heeft. 

Opoe 
 Buut vrij, buut vrijhij, buut vrij. 
Suus 
 komt op vanuit de keuken, terwijl ze haar zak afdoet. 

Ik kan me toch niet de hele dag verstoppen? 
Zal ik niet beter maar een paar dagen bij Gerda gaan logeren? 
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Riek 
Niks daarvan, dan zitten wij hier met een hoop werk. Zo gemakkelijk kom je er 
niet van af meisje. 

Theo 
Het enige wat jij moet doen, is zorgen dat hij je niet te zien krijgt.   
Zo moeilijk kan dat toch niet wezen. 
Ga hun bedden opmaken, en doe dan meteen heel de boven maar even. 
Vooruit aan de slag. En gooi die twee hier meteen even in bed. 

Herman 
 Maar we zijn er net uit? 
Riek 
 Als je slaapt dan lijdt je niet. 
Herman 
 Maar het doet nergens zeer. 
Riek 
 Mijn ogen doen zeer van naar jullie moeten kijken. 
Opoe en Herman  

onder protest met Suus naar boven 
Theo 

Ik moet een borrel. 
Riek 
 Het is pas 11 uur! 
Theo 
 Maar het voelt alsof ik al de hele dag keihard gewerkt heb, 

Dus…een borrel zeg ik. Jij ook? 
Riek 

Nou vooruit, ééntje dan. Ze drinken samen. 
 

fade out  
 

Scene 8 
Fade in 
de fles is zowat leeg en ze zijn aardig dronken.  
Riek 

Waar wij dat toch aan verdiend hebben Theo. Ik begrijp het gewoon niet. 
Theo 

Ik begrijp er ook helemaal niks van. Aan welke kant dat in de familie zit? Niet 
bij ons in ieder geval. 

Riek 
 Wil je zeggen dat het bij ons in familie zit? 
Theo 
 Nou ja Riek, eerlijk is eerlijk. 

Je moeder was ook niet moeders mooiste. En nu ik zo eens goed naar je kijk…. 
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Riek 
 Pas op je woorden Theo Graat 
Theo 
 Nu ik zo eens goed kijk… ben jij ook niet moeders mooiste. 
Riek 

Heb jij al eens goed in de spiegel gekeken? Moet je die neus zien en die dikke 
pens. Ze staan boos tegenover elkaar, komt Suus binnen. 

Suus 
 Op van boven, ziet de lege fles. 

Is dat wel verstandig? 
Riek 

Bemoei je er niet mee. Wij doen wat wij willen.  
We hebben tenslotte iets te vieren. Een schoonzoon die zwemt in zijn geld. 
Meer dan jouw Gerda meidje 

Suus  
boos af naar boven. 

Theo en Riek 
Houdoe en bedankt olé, hoedoe en bedankt olé olé 
Zingt en loopt samen met Riek de polonaise wat niet echt soepel gaat. Vallen 
dronken over elkaar. Sjaan en Robèrt terug van wandeling, binnen via keuken. 
Kijken dit verschrikt aan. 

Sjaan 
 Pap,mam! Schamen jullie je niet? 
Theo 

Hee Robèrt, jongen klopt hem te hard op schouders  Kijk eens kerel. Op wie 
denk jij dat Suus lijkt? Op Riek of mij. 

Robèrt 
Tja meneer Theo Graat, dat zou ik niet weten. Ik heb immers nog niet het 
genoegen gehad haar te ontmoeten. 

Theo 
Hoor je dat Riek, hij noemt het een genoegen. Lacht  
‘n genoegen zegt ie. Kom op, vertel, wie van ons is het lelijkst. 

Robèrt 
Och Meneer Theo Graat, ik let niet zo op uiterlijkheden. 

Sjaan 
Pap hou op met die onzin. Heeft ondertussen een glas water gehaald Geeft dit 
aan Theo. Hier drink op, dat helpt misschien om frisser te worden. 

Theo 
Ziet dat Riek ondertussen in slaap is gesukkeld.  
Riekie…wakker worden. Riek reageert niet. 
Wakker worden! Gooit water over Riek heen die wakker wordt. 

Riek 
 Theo Graat! Kom hier botte boer! 
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Loopt achter hem aan om hem te pakken, Sjaan loopt er achter aan om 
moeder tegen te houden, Robèrt loopt er achter aan om de zaak te sussen. 

 
Fade out en/of gordijn 

 einde bedrijf 1 
 
 
 
 
Scene 9 
Dag 3, ontbijt 
De plant voor ‘t raam van Opoe is ondertussen gewisseld voor eenzelfde soort plant, 
maar dan een dode. 
Opoe 
 Schuift de raam open en leegt de pispot in de planten die voor het raam staan. 
Theo en Riek 

 Zitten aan tafel. Ze hebben duidelijk last van een kater.  
Opoe 

Opoe komt op, ziet dat zij een kater hebben en doet een kat na. 
Sjaan  

al opgedoft, komt zingend binnen van boven. Geeft opoe een kus die deze 
afveegt met een vies gezicht. 

Opoe 
 Snuift parfum van Sjaan. Poeh.. stink-onjeklonje. 
Sjaan 
 Dat is duur spul hoor opoe. Dat is nog eens wat anders dan 4711. 
 Begint weer met zingen, opoe zingt mee. 
Theo 
 Kan dat kattengejank wat zachter? 
 Jezus christus, mijn kop. 
Sjaan 
 Met zo’n kop kun je heel wat pijn hebben.  

Lacht schel. Maakt veel herrie met ontbijtbordjes bestek etc. 
Riek en Theo  

hebben er duidelijk last van 
Sjaan 

Waar zijn Herman en Suus eigenlijk?  
Riek 

Herman is bij Gerda. Wat hij met dat mens moet mag Joop weten. 
Theo 
 Joost..mag Joost weten 
Riek 
 Maakt mij niet uit wie het weet, als Robèrt Suus maar niet ziet. 
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Sjaan 
 Ik heb Suus nog niet gezien. Waar heeft ze het zo druk mee? 
Riek 

Nergens mee, maar we willen niet dat jou lieve Robèrt van haar schrikt en 
wegloopt voordat ie met je getrouwd is. Zo’n rijke kerel moet je niet laten 
schieten. 
Dus als je ons helpt om haar bij hem weg te houden ben je daar zelf ook mee 
geholpen. 
Waarschuw steeds even als je met Robèrt komt dan werken we haar zo snel 
mogelijk weg. 

Sjaan 
Ik doe mijn best. Waar is ze nu?  

Theo 
In de keuken, pap maken voor opoe en de afwas van gisteren doen. 

Sjaan 
 Met haar zak op hoop ik? 
Theo 
 Tuurlijk. 
Robèrt  

op vanaf boven.  
Sjaan  

dwingt hem te kussen door haar wang aan te bieden, geeft Sjaan ’n vluchtige  
kus. 

Robèrt 
Al aangekleed 
Heerlijk ’n ontbijtje. Maar geen jus zie ik… 

Riek  
staat op om het te halen.  

Robèrt 
Doe geen moeite ik pak het zelf wel even. 

Sjaan  
Nee!  

Robèrt  
Draait zich naar Sjaan 

Sjaan 
Nee..oh nee ik verslik me. 
verslikt zich zogenaamd. 

 Robèrt 
schrikt en doet de heimlich. Tegen Riek en Theo  
Zit daar niet zo sloom te kijken , help me, doe iets, haal een dokter. 

Riek 
Ik haal de jus wel even, lijkt me beter. 
haalt ondertussen snel de jus. 
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Kijk Sjaan, Sjaan kijk dan hier, DE JUS. Sjaan stopt meteen met hoesten.  
Zie je wel, dat helpt. 

Robèrt  
begrijpt er niks van maar gaat zitten en ze ontbijten. 

Riek 
Misschien moeten we de deur naar de keuken even blokkeren?? 

Theo en Sjaan 
 kijken vragend. 

Riek  
Hint  Voor de hond.. van de buren, weet je wel, die altijd “de zak” kapot bijt!! 

Theo 
Och god ja, tuurlijk. De hond..dat monster. Pakt ‘n stoel en schuift die onder de 
klink zodat de deur niet meer open kan. 

Robèrt 
Ja, de buren. Rijden veel auto’s af en aan zag ik. Zit daar ‘n bedrijf gevestigd of 
zo?  

Riek 
 Ja 
Robèrt 

Wat voor zaak is het? 
Theo 

Gerda ontvangt daar de hele dag allerlei mannen. Ze schijnt ze allemaal 
persoonlijk onderhanden te nemen. Nou dan weet jij het wel. 

Riek 
Er komen nogal wat klachten over bij de gemeente. 

Robèrt 
Lijkt me ook wel vervelend. Hebben jullie er ook last van? 

Theo 
Nee 

Riek 
Tegelijkertijd Ja 

Theo 
 Kijkt vragend Ja ?? 
Riek 

Ja, daar hebben wij ontzettend veel last van en we gaan daar dan ook over 
klagen bij de gemeente. 

Theo 
 Zouden we dat nu wel doen Riek?  
Riek 
 Ik zou niet weten waarom niet. 
Theo 

Dan wordt die zaak opgedoekt dat weet je toch. Wat dacht je van maakt 
geldgebaar onze “investering” zal ik maar zeggen. 
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Riek 
 Robèrt hier heeft mij laten snappen dat dat niet meer nodig is. 
Theo en Robèrt 
 Oh ja? Riek wijst stiekem naar Robèrt en maakt ’n geldgebaar 
Theo 
 OOOOh ja natuurlijk. 

We maken binnenkort ‘n afspraak met “de Kastelein” om ‘n klacht in te 
dienen.  
We zullen eens zorgen dat dat bedrijf de nek om gedaan wordt. lacht 
De deurklink beweegt op en neer 
Och jee, de hond van de buren. Loopt naar de deur. 
Weg rotbeest! Klink beweegt heftig heen en weer. 
ksssssst stil, vort! 
Als die hond hier nou maar niet binnen komt. Dadelijk duwt ie de stoel en al 
om. Tegen Robèrt, het is een stevig beest moet je weten 
Maakt hoofdgebaar van wegwezen naar Sjaan Sjaan, jij bent daar toch erg 
bang van. 

Sjaan 
 Ikke?? 
Theo 

Ja, jij!! 
Sjaan 

Oh god ja, wat ben ik bang. Robèrt, help me, hou me vast. 
Ik durf hier niet te blijven Robèrt, ga veilig met me mee naar boven. 
Duwt en trekt Robèrt naar boven, samen af. 

 
 
Scene 10 
Dag 3, ochtend 
Theo 

Rukt keukendeur open. 
Suus  

valt binnen, Trekt de zak van haar hoofd en schuurt het kapot. Gooit de zak op 
de grond. 

Theo 
Wat was dat nu voor onzin, wil je hier de hele zaak verpesten? 

Suus 
Jullie mogen geen klacht indienen bij de gemeente. Dat heeft Gerda niet 
verdiend. 

Riek 
Luister Suus, wij hebben die hele Gerda en haar zaak niet meer nodig.  
We hebben Robèrt! Gerda’s zaak kan failliet, al blijft ze achter zonder één cent, 
het zal ons worst wezen. 
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Theo 
Sjuust 

Suus 
Ik ga het zeggen. Af naar Gerda. 

Theo 
 Telefoneert, Riek staat naast hem mee te luisteren. 
Opoe  

ziet haar kans schoon en loopt naar de tafel en propt zich vol met lekkere 
dingen. 

Theo 
Spreek ik met de gemeente Valkenswaard? Ik zou graag ‘n persoonlijk gesprek 
hebben met “de kastelein”. 
Nee natuurlijk, sorry, flauw grapje, natuurlijk bedoel ik mevrouw Kastelein. 
Och ze is toevallig onderweg naar hier. Mooi. Dag hoor. 
Voordeurbel 
Het zal toch niet? Riek, ga eens even opendoen. 

Riek  
Samen met mevr kastelein op. 
Kom binnen, ga zitten. Sorry voor de rommel en.. ziet opoe helemaal vol met 
gemorste melk en volgepropte mond… 
Moeder!! Pakt opoe bij de arm en duwt ze in haar eigen stoel. 
Opoe laat een dikke boer. Riek tegen Kastelein Sorry 

Kastelein 
Tis begrijpelijk. Meneer en mevrouw Graat. Mijn excuses voor dit 
onaangekondigd bezoek. Maar het zit zo. Na verder onderzoek blijkt dat er 
geen enkel gezin in deze straat is die geen last heeft van ‘t bedrijf hiernaast. Ik 
kan bijna niet anders dan hieruit concluderen dat u mevrouw Goedegebuur de 
hand boven het hoofd houdt. En, hoe nobel ook, dat kan niet de bedoeling zijn. 
Dus kom ik u nogmaals vragen of u werkelijk geen last heeft van deze zaak. 
Geneer u niet, voel u absoluut geen verrader. Hoe moeilijk ook, spreek eerlijk 
en open uw bevindingen uit. 

Theo 
 Nou als u dan zo aandringt. 
Riek 

Ja, het doet ons werkelijk pijn om die lieve beste mevrouw Goedegebuur aan 
de schandaalpaal te hangen.  
Houdt haar hand op haar hart, maar dan aan de verkeerde kant  

Theo 
Hoort het, wil reageren maar doet het niet 
Pakt wel e hand van Riek en legt deze op de juiste plek. 

Riek 
Maar wat daar allemaal gebeurd onder het mom van “zaken” dat kan werkelijk 
niet.  
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Al die mannen die dag en nacht af en aan rijden… Ze is bijna 24 uur per dag 
open, dat kan toch niet! 
Ik zeg vaak tegen mijn man, dat zo’n vrouwtje nog zo’n bedrijf runt. Dat zou je 
toch niet verwachten, 
En als die mannen dan klaar zijn staan ze vaak buiten nog met elkaar na te 
praten. Hoe fijn het was en wat het met hun lijf gedaan heeft. Sommige 
mannen hebben gewoon hun bovenlijf nog ontbloot. Nu vraag ik u, dat kan 
toch niet. 

Theo 
 Loopt naar Kastelein en trekt haar mee naar het raam om te kijken 
Riek 
 Loopt mee. Ze kijken gedrieën naar buiten. 
Kastelein 
 Aan haar intonatie horen we dat ze dit eigenlijk wel prachtig vindt om te zien. 

Nee, dat is werkelijk ontoelaatbaar in deze buurt. Ik ga er werk van maken, 
meteen, hier moet iets mee gebeuren. 
Ik ga deze kerels eens stevig aanpakken 

Riek 
 Ik ga mee, ik ga mee 
Theo 
 Hier blijven Riek 
Riek en Kastelein 
 Verdwijnen naar voordeur 
Theo 
 Riek kom terug, meteen. 
Riek 
 Terug uit hal. Ja ja ik kom al. 
 Zo, die hangt!! 
Theo 

Die zaak gaat naar de kloten, Gerda gaat naar de kloten. Geen erfenis voor 
Suuske, maar ook geen last meer van Gerda. 
Lang leven Robèrt. 

Opoe 
Hoera, hoera, hoera !! 

 
Scene 11 
Dag 3 ochtend 
Sjaan 
 Hoofd om de deur van boven 
 Is “ de hond” weg? 
Theo 
 Ja. 
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Sjaan 
 Kom maar Robèrt, hij is weg. 
 Robèrt en Sjaan op. Waar is “de hond”? Nog in huis ergens? 
Riek 
 Nee hoor, boos naar de “goedegeburen”. 
Robèrt  

Ziet de kapotte zak liggen, raapt die op. Tjonge zeg, helemaal verscheurt. 
Theo 
 Jaja, het is ‘n monster. 
Sjaan 

Het is maar te hopen dat het “monster” hier niet ineens wéér op de stoep 
staat, zonder zak. Daar zou Robèrt van schrikken. 
Misschien kunnen we beter even ‘n eindje gaan rijden. 

Robèrt 
 Waarheen?? 
Sjaan 
 Zomaar..een eindje rijden. 
Robèrt 
 Dat is zo zonde van de benzine lief. 
Riek 

Zonde, weet je wat zonde is?? Een varken slachten en het terug zetten in het 
hok. Dat is pas zonde. 

Allen muv Robèrt  
 lachen 
Theo 
 Als een kip een ei gelegd heeft het terug duwen waar het vandaan komt.. 
 Bij terug duwen maken ze allemaal hetzelfde gebaar 
Riek 
 Of labbonen eten en flaporen krijgen. Maken allemaal hetzelfde flappergebaar 
 naast hun oren 
Allen muv Robèrt  
 Lachen 
Theo  

Krek, of pieren vangen en niet gaan vissen 
Allen muv Robèrt  
 Lachen 
Riek 

Een gebakken ei op je hoofd leggen en rondjes draaien tot het er af valt, 
dat is pas zonde. Maken allemaal met hun vinger detzelfde draaiende 

 beweging boven hun hoofd 
Allen muv Robèrt  
 Lachen 
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Theo 
Als je mond open gaat om te eten en je steekt het er langs. 
Steken allemaal met hu hand naast hun hoofd 

Allen muv Robèrt  
 Lachen 
Riek 

Sunt, sunt als je veel geld hebt en je weet niet waar het ligt. 
Robèrt 

Die steeds van de enen naar de ander heeft gekeken. Ho maar, het is me 
helder…. 

Theo 
Dus…Onzin! Je hebt genoeg geld om elke keer als de tank leeg is een nieuwe 
auto met volle tank te kopen. Pakt al pratend de jassen en geeft die aan Sjaan 
en Robèrt. 
Zonde, zonde,   

Theo 
Duwt de 2 naar buiten via voordeur. Vooruit rijden jullie. 

 
Scene 12 
Dag 3, ochtend 
Suus 

Op via keuken. Wat hebben jullie gezegd tegen de gemeente? Gerda heeft nu 
al telefoon gehad en moet vandaag nog naar de gemeente komen. 

Riek 
 Suus, loop hier toch niet steeds in en uit zonder zak. 
 Pakt een zak en geeft die aan Suus. Hier, zet op. 
Suus 

Nee!! 
Riek en Theo 

Wat nee? 
Suus 
 Dat hoef ik niet van Gerda en opa. 
Theo 
 Wij hebben niks meer te maken met Gerda. 

Hup, die zak op zet de zak op bij Suus en de rotzooi hier opruimen. 
Kom Riek, wij gaan ons aankleden. En ga jij maar even mee moeder, ’n schoon 
bloesje aan. 

Alle 3 
 naar boven.  

Suus 
 zet de zak af. Gaat verdrietig zitten en huilt. 
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Fade out 
 
Scene 13 
Dag 3, avond. 
Theo en Riek zitten aan de koffie. 
Suus op van boven. 
Suus  

Ze liggen er alle twee in. Opoe lust zo nog een bordje vanillevla. 
Af via keuken 

Riek 
 Onrustig gedrag. Hoe laat is het? 
Theo 
 Kijkt op horloge 22.30 uur. 
Riek 
 Drinkt wat slokjes, knabbelt aan koekje. 

Hoe laat is het? 
Theo 

Kijkt op horloge 
 1 seconde  over 22;30 
Riek 
 Zucht, gedraagt zich onrustig. 
 Hoe laat is het? 
Theo 
 2 secondes over 22.30 
Riek 
 Hoe laat is het nou Theo? 
Theo 
 Jezus Riek hou op. 
Riek 
 Maar waar blijven ze nu, ze zijn al de hele dag weg. 

Er zal toch niks gebeurd zijn hoop ik? 
Suus 
 Op vanuit de keuken, bakje vanillepudding en zak in de hand.  

voordeurbel, zet bakje neer en wil opendoen. 
Riek 
 Vliegt naar voordeur, tegen Suus Daar heb je ze denk ik. 

Theo, ruim haar op. af naar de voordeur. Sjaan, mijn god gelukkig, ik was zo 
ongerust. 

Theo 
Theo duwt Suus de garderobekast in en sluit deze met de sleutel.  
hup wegwezen jij. 

Meteen lopen Sjaan, Riek en Robèrt binnen 
 Zij kijkt boos. Hij is stilletjes. 
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Riek 
 Waar bleven jullie nou? We waren hartstikke ongerust. 
Robèrt 

Kom maar met je jas. 
Sjaan 

Geeft vinnig jas aan Robèrt die naar de garderobe loopt. 
Theo 

Rukt jassen uit zijn hand, Kom hier dat doe ik wel. 
Doet deur open en gooit de jassen er in.  

Suus 
Wil er uit komen maar Theo duwt haar terug, doet de deur weer op slot. 

Suus  
Klopt op de deur. 
Pa! 

Robèrt 
Hoor ik iemand kloppen? 

Theo 
 Klopt op de deur. Eikenhout…materiaaltje jongen. 
Robert 
 Draait zich om 
Suus 
 Klopt en roept Paha! 
Robert 
 Draait zich om 
Theo 
 Imiteert Suus. Haah, haa.  
Sjaan   

Meneer hier moest zo nodig alla minuut terug naar de zaak. Heeft heel de dag 
en avond aan de telefoon gehangen met god weet wie allemaal. “Gezellig” 

Robèrt 
 Het moest lief, ik kon niet anders. 
Sjaan 
 Daar heb je toch je mensen voor.  
Robèrt 

Nou laten we er maar over op houden. Ik ben moe, ik moet naar bed. 
Sjaan 
 Kijk dan loopt ie weg, als het moeilijk wordt. 
Riek 
 Je moet het gewoon maar slikken Sjaan. Deze dikke vis moet je niet laten 
 zwemmen. 
Sjaan 
 Weet je wel hoe moeilijk ik het heb. 
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 Ik moet de hele dag zo zitten (gaat op een overdreven nette manier zitten) en 
 mooi zijn. Ik krijg er gewoon migraine van 
Riek 
 Wat zegt ze nou, meer granen?? 
Theo 
 Migraine, koppijn 
Riek 
 Zeg dat dan gewoon, doe niet zo moeilijk. 
 Hou het nou maar gewoon vol. Als je getrouwd bent en als zijn geld hebt mag 
 je gaan zeuren over meer granen 
Sjaan 
 Jullie begrijpen me niet. Huilend af naar boven 
Riek 
 We gaan allemaal naar bed, we zijn allemaal op van de zenuwen. 
 Staat op om naar boven te gaan. 
Theo 
 Blijft zitten 
Riek 
 Theo, kom op naar boven 
Theo 
 Ja ja ik kom. 
Riek  
 Denk er aan, van de drank afblijven 
Theo 
 Ja ja, ik kom er zo aan. 
Riek 
 Welterusten 
 Achter decor kan Riek zien of speler Robèrt klaar is met omkleden en Theo een 
 seintje geven dat ie ook af kan. 
Theo 
 Gaat naar de jongeklaren en schenkt stiekem een borreltje in. 
Riek 
 Theo, van die drank afblijven zei ik. 
Theo 
 Oke oke, en mopperend naar boven 
Suus 

Kloppen op de garderobedeur. 
Pap? Mam? Mag ik er uit. Ik zal de zak opdoen. Hallo, is daar iemand?? 
 

Fade out naar nacht 
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scene 14 
dag 3 nacht kerkklok slaat 4 uur. 
Robèrt 

Komt in het donker komt naar beneden. Hij zucht, zoekt het lichtknopje. 
Stoot zich ondertussen aan bank of stoel. Doet licht aan. 
Telefoneert, half fluisterend. 

Robèrt 
…..High, Robèrt Roelofsen speaking. 
 Can i speak with mister Trump. Yes, I’ll wait. 
…..Mister Trump, I’m sorry to disturb you. 
 We’ve lost 300 million dollars with that deal in China. 
…..300 million dollars mister Trump 
….But that can not mister Trump. 
…..But than I will be totally failliet 
 I will asure you that 
…..mister Trump, hello mister Trump? 
Opgehangen. Kan ik ook maar beter doen…zucht diep. 
Pakt een fles jonge jenever en zet die aan zijn mond. 
Hoest, Poeh sterk spul. Gooit de fles achterover en de drank werkt snel. Begint 
op ’n dronken manier te praten. 
Ja Robèrt, dat is het dan jongen. Dieper kun je niet zinken. 
Tegen de fles 
Ja, dieper kan deze jongen niet zinken. Zullen we dan samen naar de Filistijnen 
gaan meneer Fles? Ja, ga je mee dan met het baasje, ga jij mee? Samen ten 
onder. Ja kan jij zwemmen dan, toe dan zeg het dan, kan jij zwemmen dan 
meneer Fles? 

Suus 
 Klopt op de kastdeur.Hallo 
Robèrt  

Tegen de fles Hallo.  
Suus  

klopt wat harder. 
 Hallo? Hallo! 
Robèrt 

Tegen fles Hallo 
Ja, praat jij terug tegen het baasje dan? Wat ben je toch een lieffie 
hè…goediegoediegoedie 
Suus klopt nog harder. Verrek, dat ben jij niet hè..nee dat ben jij niet. Het komt 
ergens anders vandaan. Houdt fles naar links. Kijk jij daar, dan kijk ik hier. Kijkt 
zelf naar links Tegen fles. Ik zie niks. Zie jij iets meneer Fles. 
Zullen we samen eens zoeken? Kom maar, gaan we samen zoeken.  
Houdt de fles voor zich. Ga jij maar voorop meneer Fles. 
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Suus klopt weer. Daar komt het vandaan. Loopt richting kast, trekt aan de deur, 
die is nog op slot. Zakt tegen de deur op de grond. 
Ik geloof dat ik gek wordt. 

Suus 
 Zo gauw wordt je niet gek. 
Robèrt 

Ja, ik word gek. Het bewijs is geleverd. Welk normaal mens hoort ‘n kastdeur 
praten? 

Suus 
Jij! Jij hoort me toch. 

Robèrt 
Staat op en giet de fles drank leeg bij een van de planten. Robèrt, stop, je hebt 
een delirium jongen. 
Loopt terug naar de kast. Luister even, ik zit dik in de shit en kan geen flauwe 
geintjes gebruiken. 

Suus 
 Vertel, wat is er gebeurd. 
Robèrt 
 Praat tegen de kastdeur. 
 Foute keuzes, foute deal, foute zakenpartners  en nu dus… 

foute boel.Alles kwijt. Niks meer, noppes nada niènte 
Zit ik hier bij de ouders van mijn verloofde en…. 

Suus 
Nou precies, die heb je dan toch nog!! Luister naar de raad van een oude 
garderobekast.  
Wat is nu waardevoller dan de liefde?? Niks…Noppes nada niènte! 
Ga naar boven en naar bed. Morgen ziet alles er anders uit. 

Robèrt 
Kust de kast, wat een wijze raad. 
Welterusten en…bedankt, geeft de deur een kus. 
Doet het licht uit, loopt tastend in het donker naar boven 
Het moet niet gekker worden 
 

Zwart 
 
Scene 15 
Dag 4 ochtend. 
Riek  

op vanuit de keuken met ontbijt op dienblad. Theo staat buiten de duiven te 
roepen. Gaan aan tafel zitten eten. 

Riek 
 Waar is Suus? Dat ontbijt had al lang klaar moeten staan. 
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Theo 
Geen flauw idee. Je kunt niet op die meid bouwen, dat zie je maar weer. 

 Je hoort kloppen, Binnen. kijken naar gangdeur.Niemand? 
 Eten verder, weer kloppen, staat op. 

Robèrt jongen kom gerust binnen. Opent gangdeur. 
Niemand? Ben ik nou gek? kloppen 

 Riek 
 Het komt uit de garderobekast.  
Theo en Riek  

kijken elkaar aan Tegelijkertijd Suuske!  
Theo   

pakt de sleutel uit zijn zak, draait de deur open.  
Suus 

komt er uit 
 Robèrt  

komt meteen van boven.  
Theo en Riek 

 duwen Suus weer terug,  
Theo  

sluit de deur en stopt de sleutel in zijn broekzak. 
Ze gaan tegen de garderobedeur aan staan en zeggen heel onnozel tegelijk 
Goeiemorgen. 

Robèrt 
Goeiemorgen. Hij gaat aan de ontbijttafel zitten. Zodra Suuske geluid maakt 
maken Theo of Riek ook geluid om haar te overstemmen. 

Theo 
 Robèrt jongen je ziet er beroerd uit. Slecht geslapen? 
Robèrt 
 Nogal. 
Theo 

Weet je wat, ga buiten even frisse lucht inademen, dan voel je je meteen ‘n 
stuk beter. GEGARANDEERD! Niks beter dan frisse boerenbuitenlucht. Duwt 
Robèrt via de keuken naar buiten. Riek krijgt de deur niet open, die is op slot. 
Theo komt terug gerend en geeft de sleutel van de kast aan Riek. Meteen 
maakt Robèrt aanstalten de kamer in te lopen. Theo vliegt terug. Duwt de deur 
dicht tegen de neus van Robèrt. 
Ooh mijn god, een pleister erop, kom mee. 
Theo sleurt hem mee terug de keuken in.  

Riek  
opent de deur en duwt Suus de deur naar boven door. 

 Naar je kamer en blijf daar!! 
 Roept richting keuken. Ik heb de zak opgeruimd. 
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Theo 
Dat is mooi, heel mooi. Weg met die zak. 

Theo en Robèrt  
op vanuit de keuken.  

Robèrt  
met bebloed hoofd.. 

Theo  
duwt Robèrt op ’n stoel Pakt een zakdoek uit zijn broekzak en giet er jonge 

 klare op. Duwt de zakdoek op hoofd Robèrt die schreeuwt van de pijn Dan 
 spuugt Theo op de zakdoek Ontsmetten is belangrijk en poetst nog eens over 
 de wond en  plakt de pleister op zijn hoofd. 
Theo 

Nondedju zeg. Wat ‘n werk zo vroeg op de morgen. Waar is de zak? 
Riek 

Boven. Kom mee Theo dan zullen we die zak de waarheid eens gaan zeggen. 
 
Scene 16 
Robèrt 
 Kijkt hen verdwaasd na. 

Ik word niet goed, de stress stijgt me naar het hoofd. Loopt naar de 
gardeobekast drentelt er wat rond. 
Goeiemorgen mevrouw Kast, bedankt voor vannacht.  
Robèrt jongen, je praat tegen een deur?! Luister, ik weet dat dit belachelijk is, 
maar ik wil je bedanken voor vannacht. Wat ‘n wijze levensles. Niets is 
waardevoller dan de liefde?? Niks…Noppes nada niènte! Liefde overwint alles, 
ik ga het Sjaannette vertellen. 

Sjaan 
Sjaan komt ondertussen van boven. Robèrt??? 

Robèrt  
Schrikt, verliest evenwicht en eindigt zittend op de grond. 
Jeanette, lief. 

Sjaan 
 Wat ga jij me vertellen? 
 Nou..wat?? 
Robèrt 
 Hakkelend Lief, we hebben een foute deal gemaakt. 
Sjaan 

Een foutje, kan gebeuren. Geen zorgen Robèrt. Problemen zijn er om op te 
lossen. 

Robèrt 
 Zachtjes..Dit is niet op te lossen. 
Sjaan 
 Pardon? 
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Robèrt 
Dit is niet op te lossen Jeanette. We zitten in de puree, ik zit volkomen aan de 
grond. 

Sjaan 
Nee nee je zit niet aan de grond je zit op de grond. En nu sta je op en je gaat op 
de bank zitten. Op de bank staat tenslotte geld zat. 
Sleurt Robèrt omhoog en duwt hem op de bank. 
 En nu zeg je me dat dit ‘n flauwe grap is. 

Robèrt 
 Jeanette, lief. We hebben niks meer behalve elkaar. 
 Wil haar vastpakken en troost zoeken. 
Sjaan 
 Slaat hem van zich af. Niks meer?? 

In de zin van helemaal niks meer? 
Robèrt 
 Niks noppes nada niènte. 
Sjaan 
 Geeft hem een lel Looser, Lulhannes!  Vlucht naar boven. 
 
 

EINDE ZICHTVERSIE 
 

Hoeveel houdt Sjaan eigenlijk van Robèrt? Blijkt dat wederzijds? 
Houden Riek en Theo het vol om hun Suuske te verbergen? Blijft Herman zo bang en 
gehoorzaam? Weet Gerda met haar gelukspaleis het tij te keren? Heeft opoe 
misschien toch meer in de pap te brokkelen dan we allemaal denken? 
Wie trekt er uiteindelijk aan het langste eind??  

  
Koop de volledige versie van deze uitgave en bezorg uw publiek een vrolijke avond. 
Voor meer informatie 
Toos van Riet baten-vanriet@onsmail.nl 
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