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SORES BIJ DORIS 

Genre:  Avondvullend blijspel 

Spelers: 3H / 7D 

  Makkelijk uit te breiden naar meerdere spelers met bv gasten in het cafe. 

Café “IN HET WILDE ZWIJN” is een oud café. Aan de muur hangt ‘t hoofd van een wild zwijn  
Je ziet een bar met daarachter de deur naar keuken en privé, een deur naar mannentoilet, 
een deur naar vrouwentoilet. 
De buitendeur met glas. Een raam. 
Er is duidelijk ‘n verbouwing nodig maar daar is helaas geen geld voor.  
Doris Dinges 
 (een lelijke vrouw met een gouden hart) bestiert het café in haar eentje nadat haar 
 man vier jaren geleden is overleden. 
 Eigenlijk is ze geen echte cafévrouw, ze heeft dromen, hele andere dromen. 
 Graag zou ze lange wandeltochten houden over de hele wereld, nieuwe culturen 
 leren kennen en andere landschappen zien. 
 Maar de zaak houdt haar gebonden aan dit dorp waar ze geboren en getogen is. 
 
De klanten beloven alles wat ze drinken “nog wel een keer te betalen”. 
Peer en Jos, Bertha en Dientje zijn de vaste gasten in ’t café, Marietje komt haar altijd 
helpen. 
Elke klant heeft zo zijn/haar eigen reden om het café te bezoeken. 
Jos  
 Een wat sullige man zonder werk en gezin.  
 Komt regelmatig ranja met een rietje drinken en in de boeken kijken die hij van de 
 bieb heeft geleend. Mooie boeken over de wereld en al haar culturen. 
 Hij heeft stiekem een oogje op Doris maar durft haar niet te versieren. 
Peerke Peters 
 Postbode van het dorp, probeert haar te versieren. Niet omdat ie een oogje op haar 
 heeft, maar om hele  andere redenen. Hij wil het café overnemen en neemt daar 
 Doris voor op de koop toe. Waarom wil hij zo’n versleten café in godsnaam 
 overnemen? 
Bolle Bertha  
 deelt haar mening graag met iedereen. Ze komt er elke dag de krant lezen en een 
 ontbijtje halen.  
Net als Domme Dientje,  
 een wat dommig vrouwtje, die de toekomst kan voorspellen door ‘t lezen van de 
 hand. Ze neemt alles wat de ander zegt nogal letterlijk. 
Marietje Moors 
 komt regelmatig helpen omdat ze zich thuis ook maar verveelt, zo zonder man en 
 eigen gezin. Ze is erg verlegen en giechelt dan zenuwachtig. Moet steeds plassen als 
 ze zenuwachtig/verlegen is. Ze zou zo graag een leuke kerel treffen maar ze zijn 
 allemaal te lomp voor haar. 
Wout Wildenbeest 
 de politieagent van het dorp. Hij komt op zijn ronde regelmatig een borreltje doen.  
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 In het anders zo rustige dorp is daar normaliter genoeg tijd voor. Maar nu er boeven 
 gevangen moeten worden raakt hij wat gestrest. 
  
Sinds enkele weken wordt het café ook bezocht door nieuwe klanten. 
Kris Kras 
 Een hele stille man die vanwege stemproblemen niet meer kan praten en de rust van 
 camping de Venbergen opzoekt. Hij zit elke dag aan de bar. 
Odette Ofzowietsj 
 Een sjieke, charmante vrouw die niet wil vertellen waarom ze regelmatig het café 
 bezoekt en nipt aan een glas sherry. Haar aktentas is haar heilig. Wat zou daar 
 inzitten?? 
Babette Bakvis. 
 Een wulpse jonge meid die het met de regels van fatsoen niet zo nauw neemt. 
 Wat zij nu precies komt doen is niet duidelijk. Maar de plaatselijke politie en 
 Peerke zijn zeker van haar gecharmeerd. 
  
Er gaat een oude mythe dat de eerste man die het café opstartte eigenlijk een oude jager 
was. Sjaak, het everzwijn aan de muur, is door hem eigenhandig geschoten. 
Men zegt dat hij ooit erg rijk en welvarend was en dat hij het geld in het café verstopt heeft. 
Zattemanspraat, zegt Doris Dinges. Ze kent het café van boven tot onder en heeft met haar 
poetsdoekje nog nooit één plekje over geslagen. Als er ergens geld zou liggen zou zij het 
weten en dan was ze al lang vertrokken!! De wijde wereld in.  
  Baron Rotselear is niet erg gelieft. Hij bezit alles in het dorp en vraagt overal 
huizenhoge pachten en huren voor. Hij is overvallen en er zijn waardevolle spullen 
meegenomen. Stiekem lachen de vaste gasten in hun vuistje. Dat hij nu, notabene door een 
vrouw, is overvallen doet het dorp goed. Als ze wisten wie ‘t was zouden ze de dief in 
kwestie zelfs helpen te ontsnappen. De plaatselijke politie moet de zaak oplossen. Maar of 
hem dat gaat lukken? 
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Scene 1 
Dag 1  
We zien een café. Het is er nog leeg. 
we horen “een cafemuziekje”  
Doris 
 Komt vanachter de keuken het cafe in gelopen, zet de stoelen van tafel. 
 Zo Sjaak, daar zijn we weer. Ik heb speciaal voor jou mijn zondagse schortje aangedaan. 
 Heb je lekker geslapen vannacht? 
 Loopt naar het zwijnenhoofd aan de muur en klopt het op de flanken en kust hem.. 
 Je ziet er weer stralend uit. Eerlijk is eerlijk Sjaak, jij maakt het hier nog een beetje draaglijk. 
 Zonder jou is er niks aan, enkel en alleen sores bij Doris..  
Dientje 

 Staat voor de cafédeur, kijkt naar binnen en doet een kip na. 
Doris 
 Doet de buitendeur open Ach Dientje ben je er al weer. 
Dientje 
 Valt binnen, krabbelt overeind. Doet een kip na. Eitjes??? 
Doris 
 Vooruit maar, omdat jij het bent. 
Dientje 
 Gaat op haar eigen vertrouwde plekje zitten. 
Doris 
 Haalt een advocaatje en zet dat bij Dientje neer 
 Hier je eitjes. 
Dientje 
 Betalen. Rommelt in haar zakken en tassen 
 Geeft allerlei rommeltjes aan Doris. 
Doris 
 Dientje, de rommel die jij overal van de grond opraapt, daar kun je niet mee betalen. 
Dientje 
 Pakt een stuk glas, houdt dit tegen het licht. Kijk, mooi. 
Doris 
 Spottend Een stuk glas, ja hoor daar kun jij je rekening wel mee betalen. 
 Daar schiet ik nog eens wat mee op. Waar heb je die rommel weer gevonden? 
Dientje 
 Dientje heeft gevonden, op ‘t kerkhof. Goed gezocht, ver verstopt.  
Doris 
 Hier, geeft glas terug. Je moet daar niet van alles uit de vuilnisbakken vissen. 
 Hou je rommel zelf maar en eet je eitjes op. 
Dientje 
 Pakt de hand van Doris vast Lezen dan?? 
Doris 
 Vooruit maar. 
Dientje 
 Kijk, zie lange lijn. Lange reis. 
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Doris 
 Trekt haar hand terug. Ja Ja Dientje. 
 Voorspel maar eens een keer iets wat echt gebeurd. 
Dientje 
 Gaat gebeuren. Pakt hand weer vast. Kijk, lange lijn, lange reis. 
Doris 
 Van hier naar de bar en weer terug zeker. 
Dientje 
 Gebeurd echt, echt wel. 
Doris 
 Als dat toch eens zou kunnen. 
 Ik droom er al mijn hele leven van. Met ‘n rugzak, één onderbroek, ’n gum en wat geld de 
 wijde wereld in. Nieuwe culturen ontdekken. Rijk worden.  
 En dan heb ik het niet over geld, maar rijk van binnen. Zucht diep. Maar dat zal een droom 
 blijven. 
Dientje 
 Pakt hand. Echt, lange lijn, lange reis 

Bertha 
 Komt het café binnen gewaggeld, goeie smorgens allemaal. 
 Is de krant er al? Gaat bij Dientje aan tafel zitten Ook al begonnen met je 
 ontbijtje zie ik. Ik zeg maar zo: Een goed ontbijt is ‘t halve werk. 
Dientje  
 Lacht vrolijk. Gezellig 
Bertha 
 Mag ik ook wat eitjes? 
Dientje 
 Een ei hoort er bij. 
Doris 
 Zou je dat nu wel doen met jouw heupen? 
Bertha 
 Slaat op haar heupen. Ons moeder had ze ook zo dik, het is dweilen met de deur 
 open. 
 Ik zeg maar zo :”Wie ‘t breed heeft laat het breedste hangen.”   
 Sommige mensen bakken ze voor ontbijt, ik lepel ze liever op. Vooruit zet er hier 
 maar eentje neer dan zal ik dat eitje eens de baas maken.. 
Doris 
 Haalt een advocaatje  
Kris 
 Komt café binnen, steekt hand omhoog en gaat zitten. 
Doris  
 Goeiemorgen, wat zal het zijn? 
Kris 
 Wijst naar de jonge klare 
Doris 
 Een jonge?? 
Kris 
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 Knikt en steekt duim op. 
Doris 
 Stem verloren?? 
Kris 
 Knikt bevestigend. 
Dientje 
 Staat op en gaat aan het zoeken. 
Bertha 
 Er is niks wat een paar borrels niet op kunnen lossen. 
 Ik zeg maar zo: Op tijd een borrel, maar niet te veel. Is altijd goed voor buik en keel.” 
Doris 
 Zet de borrel voor de klant. Een borrel dan maar. 
 Wat doe je toch allemaal Dientje? 
Dientje 
 Zoeken. 
Doris 
 Wat ben je kwijt? 
Dientje 
 De stem, verloren.  
Kris 
 Heeft ondertussen een pen en briefje uit zijn zak gehaald en opgeschreven en aan 
 Doris gegeven 
Doris 
 Leest voor Ik ben Kris Kras, Ik ben hier op vakantie. op camping de Venbergen.   
 Voor mijn rust. Zware stemproblemen. 
 Dientje 
 Is ondertussen rond hem heen aan het kruipen en gaat staan. 
 Geeft een hand Dientje, kan stem niet vinden. Kijkt meteen in de hand van Kris 
 Kris, rare man….draagt wel eens rokjes ziet Dientje. 
Kris 
 Trekt vlug hand terug. 
Dientje 
 Lacht Man met rokjes, da’s raar. 
Doris 
 Let maar niet op haar, ze zegt wel vaker gekke dingen. 
Bertha 
 Pakt de krant. Kijk nou hier van Rotselear is overvallen. 
 Ik heb het altijd al gezegd. Die rijke stinkerd pakken ze nog eens. 
Dientje 
 Eigen schuld, dikste bult. 
Doris 
 Precies!! Die vent plukt ons allemaal kaal met zijn hoge pacht. Ik hoop dat ze hem 
 flink te pakken hebben genomen. 
Bertha 
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 Leest voor. Afgelopen week is bij baron van Rotselaer ingebroken. Wat er precies 
 ontvreemd is kunnen we in het belang van ons onderzoek nog niet zeggen. Wel dat 
 de overval is gepleegd door een vrouw. Signalement luidt  Geeft omschrijving van de 
 speler die Babette speelt Mocht u iets verdachts gesignaleerd hebben wordt u 
 verzocht contact op te nemen met de plaatselijke politie. 
 Laat de krant zakken. Krijg nou tieten. 
Dientje 
 Pakt Bertha bij haar borsten, die schrikt en haar wegduwt 
Bertha 
 Wat doe je nu Dientje!! 
Dientje 
 Bertha heeft al tieten, heeeeeele grote.. 
Doris 
 Heeft die Rotselaer eindelijk eens zijn verdiende loon. 
 Overvallen door een vrouw, het moet niet gekker worden. Ik hoop dat ze haar niet te 
 pakken krijgen!! Als ik zou weten wie het was zou ik ze nog helpen uit de handen van 
 de politie te blijven ook. 
Marietje 
 Komt café binnen Goeiedag allemaal. Ziet Kris aan de bar. 
 Begint meteen zenuwachtig/verlegen te giechelen.  
 Hallo ik ben euh ik ben euh ik ik ik 
Dientje 
 Gaat naast Marietje staan Marietje Slaat haar op de rug zodat ‘t haperen stopt. 
Marietje 
 Precies, Marietjetje. Ik ben Marietje 
 Gaat vlug achter de bar, pakt een doekje Ik kom pier hoetsen. 
Doris 
 Pier hoetsen?? 
Marietje 
 Hier poetsen bedoel ik. Lacht verlegen. En schank drenken, schenk dranken, drank 
 schenken. Schenkt vlug voor Bertha en Dientje nieuw advokaatje in. 
 Hier van de zaak. 
Doris 
 Zeg als jullie allemaal blijven drinken zonder te betalen dan ga ik echt over de kop. 
 Je hoeft niet meer te komen werken Marietje. Ik kan je gewoon niet betalen. 
Marietje 
 Maakt mij niet uit. Altijd beter dan in mijn eentje thuis, uit mijn neus gaan zitten 
 eten. 
Dientje 
 Pakt een koekje uit haar tas en geeft dit aan Marietje 
 Hier Marietje, koekje is beter dan een pietje. Pakt de hand van Marietje 
 Kijk liefdeslijn. Marietje vindt iemand, heel snel. 
Marietje 
 Echt waar Dientje ? Ik zou zo graag een leuke kerel tegen komen. 
Dientje 
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 Kijk, liefdeslijn is krom. Marietje vindt een man. Kijkt veelbetekenend naar Kris. 
 Rare man, héle rare man.  
Marietje 
 Lacht verlegen naar Kris.  
Kris 
 Voelt zich duidelijk wat opgelaten. 
Doris 
 Kris Kras, hij is zijn stem kwijt. Logeert hier bij Venbergen. 
Marietje 
 Zo’n beschaafde, zachtaardige, lieve kerel?? Als dat toch eens zou kunnen!! 
Bertha 
 Ik zeg maar zo: Als Rotselaer wordt beroofd door een vrouw is alles mogelijk. 
Marietje 
 Beetje in de war van de situatie met Kris zoekt ze een veilig heenkomen achter de bar. 
 Nou dat is nog eens goed nieuws. Krijgt ie eindelijk zijn verdiende loon 
 Lacht verlegen. 
Wildenbeest 
 Morgen samen. 
Bertha 
 Wat kijk je zorgelijk Wout. Problemen zie ik. Doelt op artikel in de krant. Wat hebben 
 ze weggehaald? 
Wildenbeest 
 Kun je niet lezen? Dat kunnen we nog niet zeggen. Maar als ik die vrouw te pakken `
 krijg. Hier zet er eens een borrel neer Doris. Dan kan ik beter denken. 
Doris 
 Zet een borrel neer. 
Wildenbeest 
 Kijkt naar Kris. Juist, correct, precies…Wie hebben we hier? 
Kris 
 Knikt een keer.  
Wildenbeest 
 Ik zeg, wie hebben we hier?! Een vreemdeling in ons dorp? Heb jij iets met die 
 overval te maken? Pakt Kris ruw vast. 
 In naam der wet. Antwoord. Wie hebben we hier?? 
Bertha, Dientje en Doris 
 Ho ho Wout, doe kalm aan….. 
Wildenbeest 
 Sorry, werkstress laat Kris los 
Doris 
 Pakt het briefje en leest Ik ben Kris Kras. Ik ben hier op vakantie op camping de 
 Venbergen. Voor mijn rust. Zware stemproblemen. 
 Wel helder blijven denken Wout. Je zoekt een vrouw weet je nog? 
Wildenbeest 
 Juist, correct, precies. Een vrouw… 
Marietje 
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 Nu is het een hange beer! 
Doris en Bertha 
 Een hange beer?? 
Marietje 
 Een bange heer, ik bedoel en bange heer  en dat is jouw wout Fout, fout Wout!! 
Wildenbeest 
 Juist, correct, precies. Tegen Kris. Sorry 
 Mochten er nog bijzondere dingen zijn dan houden jullie me op de hoogte.  
Allen 
 Tuuuuuurlijk. Bedoelen nee. 
Wildenbeest 
 Tegen Kris. Nogmaals mijn excuses. Verlaat cafe. 
Bertha 
 Even tussen de haakjes door, we gaan hem niet helpen. Die Rotselear heeft nu 
 eindelijk eens zijn loon verdiend. 
Rest 
 Is het hier roerend mee eens. 
Kris 
 Gaat wat geschrokken aan de bar terug zitten. 
Marietje 
 Tegen Kris. Wilt u nog iets drinken voor de schrik? 
 Haasje van het gluis, ik bedoel glaasje van het huis? 
Doris 
 Welja ga nog rondjes van de zaak geven, ik barst tenslotte van het geld. 
Marietje 
 Ik betaal het nog wel een keer terug hoor 
 Kijk eens meneer Kris Kras. Eentje van het huis.  
 Is zo verlegen en onder de indruk dat ze er van moet plassen 
 Even plassen.  
Doris 
  Gaat verder met haar poetsdoekje. Ze staat voorover gebogen om de tafel goed af te 
 doen. 
 
 
Scene2 
Peer 
 Komt naar binnen en slaat Doris tegen haar bips.  
Doris 
 Draait zich om en slaat Peer met het doekje. Ziet dan pas dat ‘t Peer is. 
 Peer, hoe vaak moet ik nog zeggen dat je me niet zo moet laten schrikken.  
 Vandaag of morgen heb ik een asbak in mijn handen en sla ik je dood. 
Peer 
 Wat ben je toch een pittig ding Doris. Hij pakt haar vast.. 
 Precies wat een cafévrouw nodig heeft.   
Doris 
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 Wil zich lostrekken, Peer niet doen.  
Peer 
 Je bent zo aantrekkelijk, ik kan er niks aan doen. 
Doris 
 Peer laat los, daar komen praatjes van. 
Peer 
 Laat niet los 
Dientje 
 Komt er tussen en trapt hem op zijn tenen waarna hij los laat. 
Peer 
 Hinkelend au au au nondepie. 
Doris 
 Geschrokken van de actie. Doet het zeer Peer?? 
Bertha 
 Och er mag bij hem geen scheet verkeerd zitten of hij voelt het. 
Peer 
 Zet er voor mij snel 1 neer, dan doet het minder zeer 
Doris 
 Het is nog vroeg. Zou je niet eerst iets fris drinken. 
Peer 
 Ja dag ik ben Jos niet. En trouwens zij, wijst naar dames en Kris, drinken toch ook 
 alcohol. 
Bertha en Dientje 
 Tillen tegelijkertijd hun glaasje op naar Peer.  
 Eitjes…Eitjes voor de meidjes. Klinken bij elkaar 
Doris 
 Zij zijn te voet EN hoeven niet meer te werken. En meneer Kris Kras hier is op 
 vakantie. Dan kun je ook drinken. 
Peer 
 Klopt Kris op de schouder. Hallo, ik heet Peer. Wij kerels onder mekaar lusten er wel 
 eentje toch.  
Kris 
 Gebaard van nee 
Peer 
 Kom op Doris, niet zeuren. Zet er hier nog twee neer, ik stik van de dorst.. 
Doris 
 Doet ‘t met tegenzin. 
Peer 
 Proost, op je blote voeten naar de oost. 
Doris 
 Als dat zou kunnen. 
Peer 
 ???? 
Dientje  
 Houdt haar hand in de lucht. Lange lijn, lange reis. 
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Doris 
 Ja ja Dientje. Tegen de rest Ik geloof er niks van. Een lange wereldreis is voor mij niet 
 weggelegd. 
Peer 
 Die zijn klare al weer op heeft.  
 Dat klinkt misschien romantisch maar geloof me dat is niks. Je komt als vrouw alleen, 
 god weet wie tegen en voor je ‘t weet lig je als lijk ergens in een onherbergzaam 
 gebied. 
 Nee Doris, blijf jij maar lekker achter de bar staan hier. 
 Past precies, perfecte plaatje. Hoewel. Ik mis iets op dit plaatje, wacht even. Gaat 
 achter de bar staan met arm om schouders Doris 
 Dit is een stuk beter. Ik zou hier makkelijk aan kunnen wennen. 
Marietje 
 Wie is er voor het laatst naar de wc geweest? Op de bril in plaats van in de pot. En 
 nou zit het allemaal vastgegroeid op de bril. Doris je moet die wc eens verbouwen 
 zo’n smerig oud ding. Dit kan toch niet meer. 
Doris 
 Dat kan de bruine niet trekken, dat weet je best. 
Bertha 
 Nou, die bruine ligt nog lekker op de bril te rusten. Ruim het even op Marietje 
 voordat ik er dadelijk per ongeluk op ga zitten. 
Marietje 
 Loopt zuchtend naar de keuken voor poetsspullen. 
 Ziet Peer achter de bar. Jij hoort voor de bar Loopt achter de bar de keuken in. 
Doris 
 Precies. 
Peer 
 Oke oke, dan schenk er nog maar eens een voor me want man oh man wat heb ik 
 een dorst. 
Doris 
 Pakt de jenever Je drinkt te veel Peer 
Peer 
 Ik weet het, morgen ga ik minderen.  
Bertha 
 Jij wel. Je zou je laatste knoop nog verzuipen. En ik zeg maar zo…. 
Peer 
 Ik zeg maar zo. Beter natte voeten dan een droge keel. 
 Dat gezeur over drank altijd.  
Doris 
 Zucht en schenkt een jonge klare, zet dat voor Peer neer. 
 
Scene 3 
Jos 
 Komt het café binnen, groet hen allen. Gaat aan een tafeltje zitten vlak bij het 
 zwijnenhoofd. 
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 Klopt hem op de flanken. Hoi Sjaak Pakt zijn boek over verre reizen en kijkt er in. 
Doris 
 Hoi Jos, zelfde als altijd? 
Jos 
 Kijkt wat verlegen en knikt 
Peer 
 Lacht. Wat is het toch een stoere vent. 
 Fluit neuriet “Zij dronk ranja met een rietje” 
Doris 
 Geeft hem een draai om zijn oren met een vaatdoek 
 Pakt een glas ranja met een rietje en zet dat bij Jos aan tafel. 
Dientje 
 Pakt het boek en kijkt er in. Mooi boek  Naar Doris Lange reis. 
Jos 
 Mooi he. Pakt het boek weer af. Geef maar weer mooi terug Dientje!! 
Dientje 
 Pakt zijn hand. Dientje hand lezen, Dientje boek. 
 Kijk…lange lijn, lange reis. 
Jos 
 Trekt zijn hand terug. Ja ja in mijn dromen zeker. 
Doris 
 Zet drinken bij Jos neer 
Jos 
 Wat zie je er mooi uit vandaag. 
Doris 
 Bedankt. Ze lacht naar hem en aait hem over zijn bol. 
Dientje 
 Tegen Bertha. Mooi he. 
Peer 
 Ho ho, krijg ik concurrentie? 
Doris 
 Peer!!! Hou op met die flauwekul. Je weet dat ik nooit een relatie meer wil.  
 Dus houd daar nou eens over op. 
Bertha 
 Hoe lang is Gerrit nou dood? 
Doris 
 4 jaar en ik mis hem…. 
Iedereen 
 Reageren begripvol. 
Doris 
 Ik mis hem als kouwe pap. 
Peer 
 Vindt het wel komisch. 
Doris 
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 Met name tov Jos. Het was geen geheim dat ons huwelijk niet de  schoonheidsprijs 
 verdiende. Hij was meer van huis dan thuis. 
 Maar ach, ik mag niet klagen. Het was van aard een goede kerel en hij heeft me 
 nooit met een vinger aangeraakt.  
Peer 
 Ook nooit in bed? Nou ik zou het wel weten als ik naast je lag. Niet met één vinger, 
 met beide handen zou ik je aanraken. Komt met zijn handen “grijpend” op haar af. 
Doris 
 Rent om de tafeltjes heen Peer achter haar aan. 
Marietje 
 Komt met de poetsemmer uit de keuken ziet het tafereel. 
Dientje 
 Staat op en haakt Peer een pootje. 
Peer  
 Valt. 
Bertha 
 Goed zo Dientje. 
Marietje 
 Zo doe je dat. Verdwijnt met de emmer in de wc. 
Doris 
 Oh je, heb je jezelf gestoten?  
Peer 
 Houd zich “buiten westen”. 
Doris 
 Paniek. Schud hem door elkaar, komt dichter bij hem hangen. Peer, Peer  zeg iets. 
Peer 
 Pakt haar vast en kust haar op de mond 
 Hebbes. Ik wil je wel met twee handen overal aanraken. 
Doris 
 Trekt zich los Niet doen.  
Peer 
 Het wordt tijd voor een nieuwe vent. Zo’n vrouw alleen in het café dat is toch niks. 
 Voor het zelfde geld word je ’s avonds laat overvallen. 
Doris 
 Hier is niks te halen. 
Peer 
 Dat weet je maar nooit. 
 Vooruit, ik stel me kandidaat. Pakt Doris vast.  
Doris 
 Trekt zich los, vlucht achter de bar. 
 Trekt schort recht. 
Marietje 
 Op vanuit wc, heeft poetsdoekje op haar schouder hangen.  
 Zo dat is weer schoon. Och dames, jullie hebben eitjes gemorst. Poetst met doekje 
 over tafel. Kom hier Dientje met je vieze kin. Poetst over kin Dientje. 
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Bertha 
 Daar heb je net de plee mee gedaan. 
Marietje 
 Niet zo zeuren Bertha. Krijg je weerstand van. 
 Loopt dreigend met emmer water op Peer af. Ben je er nou nog steeds. 
Peer 
 Ik ga maar weer eens aan de slag. Voordat mevrouw de Beer weer begint met 
 zeuren. Imiteert de Beer: ”Je bent te laat Peer, blijf dan ook niet zo bij Doris 
 hangen” Pffuh. Wat ik allemaal moet doen voor ‘n beetje geld. Tis te triest voor 
 woorden. Maar, ooit gaat het nog goed komen, ik heb nog wat ijzers in het vuur. 
Marietje 
 Staat dreigend met water voor hem. Ben je nog niet weg?! 
Peer 
 Krijg ik nog een kusje Doris?? Houdt Doris zijn wang voor. 
Marietje 
 Gooit met water. 
Doris 
 Loopt weg en houdt de deur voor hem open. 
Peer 
 Oke, maar ooit ik zal je krijgen. 
Marietje 
 Moet je nog wat?? 
Peer 
 Ik ben al weg. Rent de zaak uit  
Bertha 
 Het is wel een aanhouder hoor. Loopt al jaren achter je aan.  
Doris 
 Ik snap niet waarom. Hij kan veel knapper krijgen. 
 Er komt een dag dat ik geen nee meer kan zeggen denk ik. 
 Ach…en misschien wil ik dat ook niet. 
 

 
Scene 4 
Marietje 
 Lacht verlegen naar Kris. Een lieve gevoelige man is nooit weg. 
 Maar ja die liggen niet voor het oprapen. 
Dientje 
 Kijkt op de grond. Nee hier niet, niks, ligt geen leuke man. 
Bertha 
 Ik zou er nooit meer aan beginnen dat weet ik wel. 
 Je hebt alleen maar last van dat mansvolk. 
 Wanneer is het eten klaar, wil je mijn bloes strijken? 
Doris 
 Brengt mijn sloffen eens. 
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Bertha 
 Geef me de krant, breng eens een pilsje. 
Doris 
 Ons moeder kookte veel lekkerder. 
Dientje 
 Die steeds met haar vinger omhoog zat. 
Rest 
 Kijkt verwachtingsvol naar Dientje. 
Dientje 
 Veeg mijn billen af. 
Rest 
 Lacht, ja zo erg kan het worden.  
Doris 
 Onze Sjaak hier is man genoeg voor mij. 
Marietje 
 Maar niet al het mansvolk is zo, toch Kris? 
Kris 
 Schudt van nee 
Bertha 
 Begin er nooit aan!!  
 Ik zeg maar zo: Het beste huwelijk is geen huwelijk. 
Dientje 
 Kijkt in haar eigen hand en laat die aan Doris en Bertha zien. Kijk, komt niks, geen 
 man, zegt hand. 
Ofzowietsj 
 Komt binnen. Dames zien haar niet. Kijken in hand van Dientje en naar kris. 
 Een hele goede middag. Geen reactie. 
 Gaat op de vaste plek van Dientje zitten. 
Marietje 
 Slijmt een beetje met Kris en schenkt hem nog een borrel in 
Ofzowietsj 
 Heeft een aktentas bij zich waar gedurende het gehele stuk goed op gelet 
 wordt. Waar Ofzowietsj loopt is de aktentas.  
 Kucht nog harder. 
Doris 
 Ik snap niet wat jij in die handen ziet. Voor mij is het een pot nat. 
Dientje 
 Droogt hand af aan kleding. 
Ofzowietsj 
 Hallo, hallo mag ik een sherry? 
Doris 
 Horen de gast, komen terug in hier en nu, 
 Sorry, mevrouw..? 
Ofzowietsj 
 Odette, zegt u maar Odette. 
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Doris 
 Odette, sherry komt er aan.  
Dientje 
 Loopt naar de stoel. Het is tenslotte haar stoel. Stoel van Dientje. 
Ofzowietsj 
 Pardon? Begrijpt niet wat ze bedoelt. 
Dientje 
 Geeft haar een hand. Kom 
 Trekt haar omhoog en neemt haar mee. Zij gaat niet zonder haar  aktentas.   
 Dien trekt haar naar de andere kant van ’t café. 
 Laat haar los en rent naar haar stoel gaat er vlug op zitten. 
Ofzowietsj 
 Wat zullen we nou krijgen. Mag ik aub mijn stoel terug. 
Dientje 
 Stoel is van Dientje. Pfft maakt wegwezen gebaar. 
Ofzowietsj 
 Pardon. Ik zou graag mijn stoel terug willen. 
Doris 
 Zet sherry voor Ofzowietsj aan een ander tafeltje. Ga hier maar zitten. 
Ofzowietsj 
 Dacht ik niet, ik laat me toch niet zomaar van mijn stoel jagen. 
Dientje 
 Pakt Ofzowietsj hand. Dientje lezen, Dientje stoel? 
Ofzowietsj 
 Wat?? 
Doris 
 Ze wil uw hand lezen om zo “te betalen” voor haar stoel.  
 Gun dat mens iets. 
Dientje 
 Pakt de hand en leest. Ooooh Dientje ziet problemen. 
 Wegwezen. Wil de Ofzowietsj uit het café duwen. 
Ofzowietsj 
 ho ho. 
Bertha 
 Dientje, niet doen. 
Doris 
 Loopt naar Dientje en pakt haar beet. Zet haar op haar eigen stoel. Hier zitten en 
 ophouden met die flauwe kul. 
 Tegen Ofzowietsj Neem het haar maar niet kwalijk. Hier ga hier maar zitten. Duwt 
 Ofzowietsj op haar stoel. 
Ofzowietsj 
 Mijn aktentas, waar is mijn aktentas. 
 Staat op om koffertje te pakken. Dientje pakt het en rent er mee weg. 
Ofzowietsj 
 Rent achter Dientje aan. 



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedeeld en/of gebruikt op welke manier dan ook, zonder nadrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de auteur 

Toos van Riet baten-vanriet@onsmail.nl  16 
 

Doris 
 Rent achter Ofzowietsj aan. 
Marietje 
 Rent achter Doris aan. 
Bertha 
 Gaat staan waggelt er achter aan. 
Wildenbeest 
 Komt cafe binnen en ziet iedereen druk doende en achter elkaar rennen.  Fluit hard op 
 zijn fluitje. Iedereen blijft stokstijf staan. 
 In naam der wet, stilte!! Sta stil tot nader orde. 
 Loopt rond de stilstaande figuren. Het is weer eens Sores bij Doris. 
 Kijkt iedereen onderzoekend aan. Juist ja, correct, precies. Wat is hier aan de hand??  
Dientje 
 Wijst naar Ofzowietsj Stoelendief!! 
Ofzowietsj 
 Zij heeft mijn aktentas gestolen. 
Iedereen  
 gaat weer bewegen en door elkaar praten. 
Doris 
 Niet overdrijven zeg, het was toch maar een grapje. 
Bertha 
 Dat kun je zo’n mens toch niet kwalijk nemen. 
Marietje 
 Je hebt het toch weer terug zeurkous etc etc. 
Wildenbeest 
 Blaas weer op zijn fluit. Stilte! 
Iedereen  
 weer bewegingloos stil. 
Wildenbeest 
 Juist ja, correct, precies. Het is duidelijk dat hier gevochten wordt. 
 Ik kan jullie allemaal op de bon slingeren.  
Iedereen 
 Reageert verontwaardigd. 
Wildenbeest 
 Fluit, iedereen stil. Maar ik ben de kwaadste niet. 
 Voor een paar borrels zal ik mijn hand over het hart strijken. 
 Ga allemaal weer gewoon zitten en klaar. 
Doris 
 Tegen Ofzowietsj Sorry, ze bedoeld het goed. 
 Schenkt voor agent en Ofzowietsj drinken in. 
Marietje 
 Neemt Dientje bij de hand. Kom, ga jij maar lekker naar huis Dientje. 
 Bertha kun jij haar wegbrengen en zorgen dat ze niet terug komt  vandaag. 
Bertha 
 Maar mijn eitje is nog niet op. 
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Marietje 
 Vooruit doe nou niet zo flauw. 
 Duwt Bertha en Dientje het café uit. 
 Ruimt de spullen van tafel Bertha op.  
Wildenbeest 
 U bent niet van hier is het wel? 
Ofzowietsj 
 Nee klopt, niet van hier 
Doris 
 Gaat er eens bij zitten. Wijst op aktentas. Toch geen potentiele leverancier hoop ik. 
 Want dan moet ik je meteen teleurstellen. Ik neem geen drank of eten af. 
Ofzowietsj 
 Pakt de aktentas op schoot. Nee nee geen leverancier van drank. 
Doris 
 Wat verkoopt u dan? 
Ofzowietsj 
 Ik verkoop niets, ben maar niet bang. 
Wildenbeest 
 Wat doet u dan hier als ik vragen mag? Vakantie? 
Ofzowietsj 
 Zo zou ik het niet willen noemen, ik kom eens kijken of ik hier iets interessants te 
 zien valt. 
Doris 
 ik ben bang van niet. In zo’n gat als dit is niets te beleven. 
 Voor interessante dingen moet u naar de stad, musea bezoeken, of nog beter… 
 Zegt dit vol verlangen de wereld in trekken en om je heen kijken, voelen, 
 nieuwe culturen opsnuiven ….snuift. Sorry ik laat me even gaan. 
 Hier is buiten boerenstrontlucht niets te krijgen. 
Ofzowietsj 
 Je weet nooit…je weet ooit nooit. 
Doris 
 Pardon? 
Ofzowietsj 
 Niets. Duikt achter de krant die op tafel ligt. 
Wildenbeest 
 Trekt de krant omlaag. U bent niet erg spraakzaam wel? 
Ofzowietsj 
 Klopt. 
Doris 
 Oke, dat is duidelijk. Ik hoor ‘t wel als je nog iets wilt drinken. 
 Gaat weer achter de bar staan.  
 Tegen Wout. Nog nieuws over de zaak? 
Wildenbeest 
 Ik kan er niks over zeggen, beroepsgeheim. 
 Tegen Ofzowietsj. En wie bent u als ik vragen mag? 
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Ofzowietsj 
 Niemand in het bijzonder. 
Wildenbeest 
 Naam?? 
Ofzowietsj 
 Odette. 
Wildenbeest 
 Juist ja, correct, precies. Odette.  
 En van achteren. 
Ofzowietsj 
 Ben ik verplicht dat te vermelden? 
Wildenbeest 
 Zeker wel! Ik ben bezig met een belangrijke zaak en informatie achter houden is 
 strafbaar. Dus wie bent u en wat doet u hier?? 
Ofzowietsj 
 Dat zou ik u graag onder vier ogen vertellen.  
 Nemen afstand van de groep en praten even. Laat een papiertje zien. 
Rest 
 Komen dichterbij en proberen ‘t te verstaan. 
Wildenbeest 
 Juist ja, correct, precies, In orde, ik begrijp heb. Triest, heel triest. 
 Maar wettelijk gezien in orde en het zijn mijn zaken verder niet. 
 Draait zich om. 
Rest 
 Gaat snel nonchalant ergens zitten. 
Wildenbeest 
 Kijkt eens naar Doris. Triest heel triest. Maar ik heb andere problemen aan mijn 
 hoofd. 
  
 

 
Zwart 

Iedereen af 
 
Scene 5 
Enkele dagen later 
Doris 
 Komt op van achter. 
 Zo Sjaak, we gaan er maar weer eens tegenaan. 
 Haalt alle stoelen van de tafels.  
Dientje 
 Klopt op de cafédeur en doet een kip na. 
Doris 
 Doet de deur open. Ha Dientje. 
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Dientje 
 Eitje voor dit meidje. Dientje kan betalen. Begint in haar zakken te rommelen 
Doris 
 Hou je troep maar. 
Dientje 
 Hand lezen dan? 
Doris 
 Trekt haar hand terug. Ja ja, lange lijn lange reis. 
 Je krijgt er zo wel een.  
 Maar…als Odette dadelijk komt ga je niet weer tegen haar roepen begrepen?! 
 Je laat haar met rust. Anders gooi ik je zo het café uit. 
Dientje 
 Pakt Doris vast. Nee, Dientje wil blijven. 
Doris 
 Dit café is voor iedereen en als die Odette hier de hele week wil zitten mag ze dat 
 zelf weten. Dus je laat haar met rust!! Begrepen?? 
Dientje 
 Begrepen. Gaat op haar eigen vertrouwde plekje zitten. 
Marietje 
 Komt het café binnen gerend. Is Kris er al?? 
Doris 
 Je hebt het wel te pakken hè Marietje? 
Marietje 
 Ik vind het zo’n lieve man. Heel anders dan die lompe boeren van hier. Ik trouw nog 
 niet met een boer al schijt ie bij elke tree een mud aardappels. 
 Kris is heel anders …Zo zacht, zo zoetjes, raakt in soort trance, zucht en praat  
Doris 
 Zwaait met hand voor haar gezicht. 
Marietje 
 Reageert niet. zo zuiver, zo zorgzaam, zo zalig zwijgzaam. Staart in het “niets”. 
Doris 
 Haalt haar terug in het hier en nu. Hallo, zwaait voor haar gezicht. Hallo. Geeft een 
 zetje. 
Marietje 
 Terug in hier en nu. Nooit geen onvertogen woord. Ik wil wel verkering vragen maar 
 ik durf niet. 
Kris 
 Komt café binnen en gaat aan de bar zitten. 
Marietje 
 Hoi Bris, Korreltje van de zaak? euh borreltje Kris, borreltje van de zaak?? 
Kris  
 Knikt. 
Marietje 
 Schenkt borrel in en kijkt alleen naar Kris. Schenkt de fles gewoon leeg over de bar. 
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Bertha 
 Komt cafe binnen. Goeiedag allemaal, is de krant er al?  
 Ik zeg maar zo: “Al is er niks aan de hand, ik ga naar Doris en lees de krant”  
 Hangt die Odette hier nog steeds rond? Wat dat mens hier moet mag Joost 
 weten. Ik zeg maar zo. Als je aan je water voelt dat er iets niet klopt, klopt dat” 
 Heb je haar nog lastig gevallen Dientje? 
Dientje 
 Schud heftig van nee. 
Doris 
 Ik heb haar goed de wacht aan gezegd. 
Bertha  
 gaat bij Dientje zitten. Mag ik mijn ontbijtje? 
Doris 
 Zet een advokaatje bij Bertha neer. 
Bertha 
 Pakt de krant. Kijk hier De zaak Rotselaer. “De politie is nog volop bezig met het 
 onderzoek rondom de overval op Rotselaer. 
 De vrouw lijkt als van de aardbodem verdwenen. Geen enkel spoor.. 
Marietje 
 Tegen Kris. Ongelooflijk hè dat zo’n vrouw van de aardbodem kan verdwijnen. Je 
 zou toch denken dat ze ergens een spoor achter zou laten. 
Dientje 
 Rare Marietje. Hier komt geen trein, dus ook geen spoor. 
Ofzowietsj 
 Kijkt om het hoekje van de deur of Dientje er is. 
Doris 
 Ziet haar en trekt de deur wijd open. Kom maar binnen, ze zal je niks meer doen. Ze is 
 afgericht. 
Dientje 
 Wil opstaan. 
Doris  
 Zit. Denk er aan hè. Wijst naar de buitendeur. 
Dientje 
 Gaat vlug zitten. 
Doris 
 Staan. 
Dientje 
 Gaat vlug staan. 
Doris 
 Spring. 
Dientje 
 Springt. 
Doris 
 Zit. 
Dientje 
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 Gaat vlug zitten. 
Doris 
 Tegen Ofzowietsj Zie je wel, afgericht. 
Ofzowietsj 
 Houdt haar koffertje stevig vast en gaat ergens ver van Dientje zitten. 
Dientje 
 Wil opstaan, maar Bertha trekt haar terug. 
Bertha 
 Zitten jij en blijf! 
Doris 
 Haalt een sherry en zet die bij Ofzowietsj neer. 
Dientje 
 Staat weer op Wat dreigend Advocaatje, advocaatje. 
Bertha 
 Houdt het advocaatje voor de neus van Dientje. Hier is het.  
Dientje 
 Duwt advocaatje weg en roept richting Ofzowietsj Advocaatje. 
Ofzowietsj 
 Nou ik neem liever een sherry, advocaat is voor oude vrouwen. 
Dientje 
 Advocaatje, advocaatje!! 
Bertha 
 Trekt haar terug op de stoel, geeft advocaatje in haar hand. Hier meidje, 
  eet je eitje en hou je mond dicht. 
Dientje 
 Begint met tegenzin en wat schuin kijkend naar Ofzowietsj toch aan haar 
 advokaatje. 
 
Scene 6 
Jos 
 Komt wat verlegen de zaak binnen. Heeft weer een prachtig boek over verre landen 
 bij zich Hoi samen. Tegen Ofzowietsj Na al die dagen nog niet uitgekeken hier? 
Ofzowietsj 
 Lacht wat ontwijkend. Ach wat zal ik zeggen. 
Jos 
 Tegen Doris Is Peer er niet? 
Doris 
 Nog niet gezien vandaag. Maar hij zal wel komen want hij laat geen gelegenheid 
 voorbij gaan om mij te zien. En zijn geliefde jonge klare natuurlijk. Jij hetzelfde als 
 altijd? 
Jos 
 Zet zich aan de bar legt het boek op de bar. Graag. 
Doris 
 Geeft hem ranja met een rietje. Wauw wat een mooi boek. Kijkt er in.  
 Guatemala, wat zou ik daar graag naar toe gaan. 
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Dientje 
 Vanuit haar plekje Lange lijn, lange reis. 
Jos en Doris 
 Ja ja. Dat weten we nu onderhand wel. Krijg toch de schijt met je lange lijn, lange reis. 
Dientje 
 Houdt haar hand voor haar bips en verdwijnt naar de wc. 
Jos en Doris 
 Kijken samen in het boek en genieten van de prachtige plaatjes. 
Doris 
 Wat een prachtige cultuur. 
Jos 
 Het kost handen vol geld om daar naar toe te gaan.  
 Ik denk dat ‘t bij dromen blijft. 
Marietje 
 Jij kunt toch gewoon vertrekken. Niets of niemand die jou hier houdt 
Jos 
 Maar ik heb geen baan, en dus geen cent te makken. 
Doris 
 Loopt om de bar heen en troost Jos. Kom hier Jos, trek het je niet aan. Zo lang jij geen 
 werk hebt schenk ik jou graag ranja met een rietje. Jouw tijd komt nog wel, dat weet 
 ik zeker. Kom hier kijk niet zo treurig. Geeft hem een dikke kus /knuffel. 
Jos 
 Is duidelijk onder de indruk van de knuffel. 
Peer 
 Komt net op dat moment het café binnen en is duidelijk jaloers. 
 Ho ho wat krijgen we nou? Trekt Jos bij Doris weg. Handjes thuis Josje. 
 Eerst een kerel worden jongen. Slaat Jos op de schouder die valt. 
 Ze is voor mij denk er aan. Moet je hem nou zien. 
 Vergeet het jongen, dat gaat je nooit lukken.  
 Doris heeft een stoere vent nodig, iemand die haar kan helpen de tent hier draaiende 
 te houden. Iemand zoals ik…. 
 Gaat bij Doris achter de bar staan en slaat zijn armen om haar heen. 
Bertha  
 Ja ja, zittend aan de bar in plaats van werkend er achter. 
 Dan is de voorraad zo op. 
Peer 
 Daar mag jij wat van zeggen! Bemoei je er niet mee. 
Jos 
 Ondertussen opgekrabbeld. Loopt teleurgesteld het café uit en vergeet zijn boek. 
Doris 
 Was dat nou nodig? 
Peer 
 Maar het is toch zo. Een vrouw alleen in zo’n café heeft een sterke man nodig. En ik 
 kan dat zijn. Wil Doris vast pakken die vlug wegduikt waardoor hij mis grijpt..  
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Marietje 
 Lacht dat hij bijna valt. 
Peer 
 Is wat boos, wil mopperen tegen Doris maar houdt zich in. 
Doris 
 Ziet dat Peer boos is en wil het weer een beetje goed maken. 
 Hier drink maar ‘n jonge..van de zaak. 
 En jullie, letten jullie maar op jezelf. Tegen Marietje En maak jij de wc even schoon. 
Marietje 
 Af, haalt poetsspullen in de keuken 
Ofzowietsj 
 Heeft alles geamuseerd aangekeken. 
 U bent niet getrouwd? 
Doris 
 Nee niet getrouwd. Gerrit en ik woonde al jaren samen maar we zijn nooit 
 getrouwd. 
Ofzowietsj 
 Waar is uw man, ik bedoel uw vriend dan? 
Doris 
 Vier jaar geleden overleden.  
Ofzowietsj 
 Dat spijt me voor u. U zult wel eenzaam zijn. 
Doris 
 Nee hoor, ik heb altijd mijn grote vriend nog. 
Ofzowietsj 
 Uw vriend? 
Peer 
 Gedraagt zich alsof ‘t over hem gaat. 
Ofzowietsj 
 Ah, meneer hier is uw vriend? 
Peer 
 Reageert  als van “natuurlijk ben ik dat” 
Doris 
 Loopt naar Sjaak en klopt hem op de flanken. 
 Nee, nee, de deze hier. 
 Geschoten door de overgrootvader van Gerrit. Een echte jager. 
 Gek he, dat je zo kunt hechten aan een dood beest. 
Ofzowietsj 
 Het zal niet mee vallen om zo’n café te runnen in uw eentje. 
 Is dat in zo’n dorp als dit wel rendabel? 
Doris 
 Ach, wat zal ik er van zeggen. Ik heb niet veel nodig. En zo lang de klanten 
 tevreden zijn met deze oude muk dan red ik het net. 
Dientje 
 Komt opgelucht uit het toilet. 



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedeeld en/of gebruikt op welke manier dan ook, zonder nadrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de auteur 

Toos van Riet baten-vanriet@onsmail.nl  24 
 

Marietje 
 Komt mopperend uit de keuken met een emmer water en een doekje. 
 Wat een ouwe muk hier. Waarom moet ik die vieze oude plee altijd 
 schoonmaken. Heeft er vast weer iemand op de bril gepoept omdat ie zijn bril niet 
 op had. Mopperend af naar toilet.  
Dientje 
 Zet haar bril en paar keer op en af. 
Ofzowietsj 
 Nou niet iedereen lijkt hier tevreden. 
 Ik wil u niet beledigen maar een verbouwing is hier geen overbodige luxe. 
Doris 
 Wie weet ooit. Maar nu kan de bruine het niet trekken. 
Peer 
 Is ondertussen opgestaan en naar Doris gelopen. Slaat zijn arm om haar  heen Trouw 
 gewoon met mij Doris en al mijn zorgen zijn voorbij. 
 Verbetert zichzelf vlug Jouw zorgen zijn voorbij. 
Doris 
 Maar ik pas niet bij jou. Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen. 
 Jij kan veel beter krijgen dan dit (wijst op zichzelf) uitgebluste madeliefje. 
Peer 
 Ach, de liefde is blind zei de boer en hij kuste de mol onder zijn gat. 
 Doris, met jou als vrouw wordt alles beter. Dat weet ik zeker. 
Doris 
 Trekt zich los. Schei er toch over uit en zoek ergens anders een vrouw. Ik 
 begrijp niet waarom je er zo over bezig blijft. Moet je nog niet aan het werk? 
Peer 
 Nee geef me nou nog een borrel Doris. Of, ik pak er zelf een, kan ik alvast 
 oefenen voor als we getrouwd zijn. Loopt achter de bar. 
 Ik zie het al helemaal voor me Doris.  
Doris 
 Je bent aan het werk. Dat vindt meneer PTT vast niet goed. 
Peer 
 Meneer PTT is toch niet hier? Kom op, één paar borrels kan geen kwaad. 
 Doris 
 Niks er van. Duwt hem onder protest het café uit. 
 
Scene 7 
Babette 
 Komt net op dat moment binnen en Doris duwt hen tegen elkaar. 
 Babette pakt Peer meteen vast. Lekkere kerel, hoe heet jij?? 
Peer 
 Peer 
Babette 
 Peer, ik ben gek op Peer. Het lekkerste fruit wat er is.  
 Kom hier dan zal ik eens in je happen. 
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Peer 
 Zoho je loopt hard van stapel. 
Babette 
 Als je iets ziet wat je hebben wilt moet je het grijpen. En jij lijkt me een lekker hapje. 
Peer 
 Gestreeld. Ben ik ook, lekker mals en sappig al zeg ik het zelf. 
 Laat zich gaan maar realiseert zich dan dat Doris het ziet. 
 Euh maar euh ik heb al verkering. Gaat de zaak uit. 
Babette 
 Als ik iets wil, wil ik het. Van wie is deze kerel?? 
Doris 
 Van niemand, hij wil verkering met mij maar je mag hem hebben. 
Babette 
 Lijkt me een mooie kerel voor achter de bar. 
Doris 
 Lacht. Ja om alles op te zuipen. 
Babette 
 Ziet Ofzowietsj Ook een goeiemiddag. 
Ofzowietsj 
 Staat op en trekt Babette van de rest weg. Wat doe jij hier?? 
Babette 
 Ik kom eens met eigen ogen kijken. 
Ofzowietsj 
 Doe geen domme dingen. 
Babette 
 Ik???? Trekt zich los. Tegen de Kris. Gaat om zijn nek hangen. Kijk eens aan nog zo 
 een heerlijk manspersoon. Ook een dorpse kerel?? 
Kris  
 schuift op een andere kruk. 
Babette 
 Blijft aan hem plakken. 
 Hee ventje, ben je een beetje bang van Babbetje?? 
 Niet zo’n volle prachtige vrouw gewend zeker?? 
Marietje 
 Komt op dat moment mopperend uit de wc Dientje, heb jij  ‘t op de bril gedaan?? 
Dientje 
 Wijst naar Babette en Kris. 
Marietje 
 Zet boos de poetsemmer op tafeltje bij Dientje en Bertha. 
 Probeert een beetje onhandig tussen beide te komen.  
Ofzowietsj 
 Quasi beleefd maar dreigend naar Babette..  
 Ga toch zitten, zitten zeg ik. Hier. Duwt Babette op de stoel bij Ofzowietsj aan tafel. 
 U jaagt hier nog eens alle klanten weg. 
 Dat is niet goed voor de klandizie! 
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Marietje 
 Probeert ondertussen ook zo’n volle borstenpartij te creeren net als Babette voor  
 Kris. Probeert quasinonchalant aan de bar te hangen maar doet dit erg onhandig. 
Doris 
 Peer komt altijd terug.. 
Ofzowietsj 
 Hoop ik voor u want veel omzet maakt u niet. 
Doris 
 Nou ‘t begint anders aardig vol te raken met al die nieuwe klanten erbij. 
Marietje 
 Wat teleurgesteld omdat Kris wat afwijzend doet geeft ze de moed op en haalt de 
 emmer bij Dientje een Bertha terug  
 Pakt de emmer. Dat doekje kan wel weer in de was. 
 Och en Dientje, je hebt het hier ook weer aan je mond hangen. 
 Poetst over mond Dientje. Alles weer fris en fruitig. 
Doris 
 Heeft ondertussen het boek van Jos gepakt en droomt weg 
 Wat een prachtige foto’s. De wereld is zo mooi. 
Jos 
 Komt café binnen. Kijkt of het rustig is / Peer weg is. 
Doris 
 Hoi Jos. Kom je er nog eentje drinken? 
Jos 
 Ben mijn boek vergeten. 
Doris 
 Ik zit er net in weg te dromen. 
 Geeft het aan hem en zucht Prachtige foto’s. 
Jos 
 Je mag ‘t wel houden als je wilt. 
Doris 
 Echt?? Nee Jos jij hebt het zelf ook niet breed. Hier dat is een te groot cadeau. 
Jos 
 Ik heb ‘t gekregen van een vriend, hou het maar. 
Doris 
 Waar kan ik je blij mee maken?? 
Jos 
 Vraagt verlegen 
 Misschien kunnen we samen een keer gaan wandelen. Dat zou ik gezellig 
 vinden. Schrikt bijna van het feit dat ie dat heeft durven vragen en durft ‘t 
 antwoord niet af te wachten. Rent het café uit. 
Doris 
 Roept hem na. Beloofd Jos, dat doen we. 
Jos 
 Heeft antwoord niet meer gehoord. 
Ofzowietsj 
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 Ik denk dat die meneer een oogje op u heeft. 
Doris 
 Ben je gek. We kennen elkaar al 100 jaar. 
 Jos is gewoon een aardige kerel. Ik denk dat ie zijn overleden vrouw niet kan 
 vergeten, anders had ie al lang iemand gevonden. Hij houdt gewoon van wandelen 
 net als ik. 
Ofzowietsj 
 Volgens mij vergist u zich want als ik zie hoe…… 
 
Scene 8 
Wildenbeest 
 Komt binnen.. Nondepie, die zaak bezorgt me nog eens een hartkwaal.  
 Gaat aan de bar zitten Zet er eens eentje voor me neer Doris, ik moet even 
 ontspannen. 
 Kijkt café rond. Ziet Babette 
 Nieuwe gezichten zie ik.  
Babette 
 Wat bent u een mooie sterke kerel zeg.  
 Hier, sla me in de boeien en neem me…. 
Wildenbeest 
 Graag. 
Babette 
 Neem me mee, bedoel ik, neem me mee. 
Agent 
 Maar natuurlijk, begrijp ik.  
Babette 
 Op zoek naar dieven meneer agent?? 
Marietje 
 Ja, er loopt hier een vrouw rond. Zij heeft baron Rotselaer overvallen en  er zijn 
 waardevolle spullen verdwenen. Nu ik zo kijk voldoet u wel aan het signalement.  
Wildenbeest 
 Zou je denken. Kijkt eens goed naar Babette. 
Babette 
 Kijkt agent diep in de ogen. Ik heb er niets mee te maken, U vertrouwt me toch wel 
 op mijn reebruine ogen. 
Wildenbeest 
 Onder de indruk van haar blik en borsten 
 Natuurlijk mevrouw u doet geen vlieg kwaad dat zie ik zo. 
Babette 
 Gaat om de nek van de agent hangen. Ooh heerlijk, in de sterke armen van de wet. 
 Ik ben  gek op wet. Lief bromsnorretje van me. Wilt u iets van me drinken? 
Wildenbeest 
 Helemaal van de wap door haar prachtige decolleté. 
 Doe mij maar een kopje decolleté. Euh wat zeg ik, decolleté, hoe kom ik daar op. 
 Lacht ongemakkelijk, wendt zich af. Klaar. Een jonge klare. 
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 U naam is?? 
Babette 
 Babette Besteld 2 jonge klare.   
Wildenbeest 
 Wat brengt zo ’n opwindende  vrouw naar zo’n saai dorp? 
Babette 
 Nou, mijn vader is overleden.. 
Allen 
 Reageren medelijdend. 
Babette 
 Oh zo erg is het niet hoor. Zo’n goede band hadden we niet. Maar nu hij overleden 
 is loop ik dankzij hem kans op een…… 
Ofzowietsj 
 Gooit expres glas drinken om. Och kijk nou toch eens, wat een puinhoop. 
Doris 
 Ruimt de zaak op. 
Ofzowietsj 
 Pakt Babette bij de arm en trekt haar mee naar de buitendeur.  
 Zachtjes Tegen Babette Moet jij alles verknallen.  
 Hardop Vooruit, wij gaan even een klein eindje wandelen. 
 Gooit geld op de bar. Zachtjes tegen Babette Om de zaken recht te zetten. 
Doris 
 Het lijkt wel of die twee elkaar kennen. 
 Tegen Wout Wildenbeest 
 Moet jij er niet achteraan?? Je bent toch op zoek naar een vrouw. 
Wildenbeest 
 Juist, correct, precies. Maar ik zoek een criminele vrouw. 
 Dit is toch geen criminele vrouw?! 
Bertha 
 Ik zeg maar zo: “Als je maar half zo veel naar de zaak keek als naar haar borsten…dan 
 had je de dief al lang gevonden” 
Wildenbeest 
 Juist, correct, precies. Legt zijn arm om Kris heen, Je hoort het de plicht roept 
 Als jij nog iets verdachts ziet dan hoor ik het graag. 
 Wij mannen hebben tenslotte toch meer kijk op dit soort dingen. 
 Slaat daarbij Kris hard op de schouder  
Kris 
 Valt van zijn kruk.   
Wildenbeest 
 Aan de slag! Café uit. 
Marietje 
 Oh jé, heb je je bezeert?? Helpt hem overeind. Hierbij komen hun gezichten heel 
 dicht bij elkaar. 
Marietje 
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 Giegelt verlegen en probeert toenadering te zoeken. Ik vind jou een meurige kan. 
 Ik bedoel een keurige man. Zou jij misschien met mij….ik bedoel wij samen, jij en ik. 
 Dat we misschien .. 
Kris 
 Gooit geld op de bar en verdwijnt vlug uit het café 
Marietje 
 Rent naar de deur roept, Kris wacht. 
 Draait zich naar de rest. Wat een leuke kerel. IK ben verliefd tot over mijn oren 
  
 

Zwart 
Allen af 

 
 
Scene 9 
Fade in 
Doris  
 Staat achter de bar de glazen te poetsen 
Kris 
 Zit op zijn vaste plekje aan de bar 
 Steekt zijn hand op om een borreltje te bestellen 
Doris 
 Je bent hier een tijdje. Blijf je nog lang op vakantie? 
Kris 
 Haalt zijn schouders op 
Doris 
 Zo’n rustige klant als jij die steeds zijn drinken betaald is hier van harte welkom 
Marietje 
 Komt binnen gerend. Giegelt verlegen naar Kris. 
 Tegen Kris verlegen Hoi. Gaat naast hem zitten 
Kris 
 Staat op en vlucht naar de damestoilet 
Doris 
 Ziet dit (man in dames toilet)  maar zegt er niets van. 
Marietje 
 Ik voel het aan mijn hart, deze man is het. Ik loop helemaal over 
 Ik zou hem willen vragen of ie met mij wil vrijen maar ik durf niet. 
 Voor een vent als hem zou ik een moord doen. Maar ja ik ben geen crimineel. 
Doris 
 Hier drink eens een jonge klare, daar wordt je veel losser van. En dan loop je gewoon 
 naar hem toe en zeg je wat je voor hem voelt. 
Marietje 
 Pakt ondertussen de fles jonge klare en drinkt enkele borrels achter elkaar. Het spul 
 zakt snel 
Bertha 
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 Komt binnen. Goeiedag Wat een mooie dag. Ik zeg maar zo:   
Dientje 
 Komt achter haar binnen. Aan de kant, aan de kant. 
Bertha 
 Nee dat niet. Ik zeg maar zo: als de zon aan de hemel staat  
 Is het voor een eitje nooit te laat. Ik lus er wel een 
Doris 
 Pakt advocaatjes voor Bertha en Dientje. 
Marietje 
 Zo wat een sterk spul zeg. Ik voel me zo lekker zweven 
Bertha 
 Wat is er met haar aan de hand? 
Doris 
 Ze is verliefd op Kris en durft het niet te zeggen. Met een paar borrels komt dat wel 
 goed. En ze beginnen al aardig te werken. 
Bertha 
 Zeg, wat denken jullie van die Babette. Wat doet zo’n vrouw hier in ons  dorp. 
 Ik vind het op zijn minst verdacht dat ze steeds zo met de agent aanpapt.  
 En die Ofzowietsj zit steeds op haar te letten. Dat is toch ook niet normaal. Als je het 
 mij vraagt kennen die twee elkaar ergens van. 
Doris 
 Kom op, jullie zien spoken. Het zijn gewoon twee dames die de rust van  het 
 platteland opzoeken. 
Marietje 
 Ik vreet mijn schoen op als die twee er niks mee te maken hebben 
Dientje 
 Doet haar schoen uit en geeft die aan Marietje. Smakelijk. 
Bertha 
 Sinds die roofoverval bij Rotselaer zoemt het in het dorp. 
 Ik zeg het je er is meer aan de hand met die twee.  
Marietje 
 En zo is het. Ze zijn niet te vertrouwen 
 Iemand die met haar decolledinges zo onder de neus van een vent hangt daar is iets 
 mis mee. Volgenst mij is ‘t een prostitudinge, prostituthee, prostituu een hoer. 
 Volgens mij is het een hoer. En ze wil Kris van me af pakken 
Bertha 
 Hij is nog niet van jou. 
Marietje 
 Maar ik ga hem dadelijk vragen en dan zegt ie vast ja 
Bertha 
 Ik zeg maar zo: Als je aan je water voelt dat er wat is dan is er wat. En ik voel het. Die 
 twee weten meer van die overval. 
Dientje 
 Dientje moet hand Babette lezen?! 
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Kris 
 Komt uit toilet en gaat weer aan de bar zitten, wat voorzichtig voor Marietje 
Marietje 
 Ziet hem binnen komen en maakt zich klaar. Tegen Doris. Dit is even belangrijker, ik 
 ga er voor. 
 Trekt haar borsten omhoog en gaat bij Kris aan de bar zitten, pakt zijn gezicht in 
 haar handen. Kris ik moet het zeggen. Ik ben gek op je en ik wil je mieve leisje zijn. 
 Ik zou je de hele dag willen kussen en door je prachtige haren strijken, zachtjes aan je 
 sieve likkie trekken. Ik wil het niet, ik doe het. Pakt Kris vast en wrijft ruw door zijn 
 haar en trekt aan zijn sikkie. Plotseling heeft ze een losse baard en pruik in de hand. 
 Aan de bar zit een vrouw. 
Kris 
 Rent weer weg de toilet in. 
Bertha, Dientje, Doris en Marietje 
 Wat krijgen we nou??? 
 Slaan op de toiletdeur en vragen haar er uit te komen. 
Dientje 
 Zie je wel, Kris draagt rokjes!! 
Doris 
 Verhip ja, dat heb jij in zijn hand gelezen. 
 Kris is een vrouw.  
Marietje 
 Zakt op een stoel. Eindelijk een leuke kerel gevonden is het een verklede vrouw. 
Bertha 
 Waarom vermomd zij zich in godsnaam? Wat heeft die te  verbergen? 
Dientje 
 Rotselear!!!?? 
Allen tegelijk 
 Kris is de overvaller!! 
Babette  
 Rent café binnen rechtstreeks richting toilet. Oh jezus wat moet ik plassen. 
 Staan jullie allemaal in de rij. 
Allen 
 Staan net te doen alsof ze erg moeten plassen. 
 Ja, ja druk. Je kan beter gaan en later nog eens terug komen 
Babette 
 Wil de rest aan de kant duwen, Echt jullie moeten mij voor laten gaan 
Doris 
 Gooit zich tegen de deur en houdt deze dicht. Het is verstopt en overgelopen, er 
 drijft allemaal poep. 
 Euh ga maar naar de herenwc. Duwt Babette herenwc in. 
 Wat moeten we doen? 
Bertha 
 Zet een stoel onder de klink. Niemand mag haar zien. 
Peer 
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 Komt binnengestoven 
 Het is toch te gek. Ik ben mijn baan kwijt. Meneer PTT heeft klachten gekregen uit de 
 buurt. Dat ik altijd naar drank ruik bij het post bezorgen. Als ik er achter kom wie die 
 klacht ingediend heeft dan is die nog niet jarig. Nondedju. En niet eerst een 
 waarschuwing he, gewoon hup er uit. 10 anderen voor jou in de rij. 
 Loopt dreigend op de groep af 
 Heeft iemand van jullie  mij verraden?? Nou kom op, zeg op. Is erg dreigend naar de 
 groep  die angstig bij elkaar kruipen en achteruit lopen. 
Jos 
 Komt onderwijl binnen. Gaat er tussen in staan houdt Peer tegen. Doe geen dingen 
 waar je spijt van krijgt Peer. Zet hem aan de bar, kalmeer  nou toch eerst eens. 
Peer 
 Geef me een jonge anders gaat dat nooit lukken. 
Marietje 
 Schenkt ‘n jonge klare en zet die voor Peer neer.  
 Neemt de fles mee en gaat tegen de wc deur staan te drinken 
Doris 
 Het is vervelend, maar ik heb al zo vaak tegen je gezegd dat die drank…. 
Peer 
 Wordt opnieuw boos 
Jos 
 Kalmeert hem 
Peer 
 Zit te vloeken. Als ik er achter kom wie mij deze die loer gedraaid heeft.  Nondepie als 
 ik die in mijn vingers krijg. Gooit zijn jonge klare achterover. Nog een….dorst. 
Doris 
 Heeft oogcontact met Jos en twijfelt 
Peer 
 Dorst zeg ik 
Doris 
 Schenkt toch in 
Peer 
 Gooit het weer achterover. In no time drinkt hij zich zat. 
 Kruipt achter de bar bij Doris 
 Nondepie Doris, gelukkig heb ik jou nog. Jij trouwt met mij en dan komt  alles toch 
 nog helemaal goed. Bij jou voel ik me rijk.. 
Doris 
 Stribbelt tegen. Ik wil niet Peer, je kan wel wat beters krijgen. 
 Wat met je met zo’n lelijk, arm mens. 
Peer 
 Wat maakt dat uit.. 
 Ik hou van alles wat je hebt. 
Doris 
 Ik kan niet. Je verdient veel beter. Moet je mij nou eens zien ik ben een….. 
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Peer 
 Ja ja een uitgebluste madelief. Dat neem ik op de koop toe. 
 Wordt steeds opdringeriger, wat bedreigend zelfs 
 Jij trouwt met mij zeg ik, ik heb je nodig, het moet. 
Doris 
 Roept laat los en wil hem achter de bar uit duwen wat niet echt lukt 
Jos 
 Het wordt hem te veel, hij wordt heldhaftig, en duwt Peer het café uit 
 Kom op, naar huis. Hier wordt niemand blij van. 
Peer 
 Laat zich onder protest het café uit duwen 
Jos 
 Terug in café naar Doris. Wat is het toch een botte boer 
Doris 
 Het is de drank, van binnen is het een goeie kerel 
Jos 
 Ik snap niet dat jij altijd zo voor hem in de bres springt. 
Doris 
 Hij houdt het al zo lang vol terwijl ik toch niet zo’n goede partij ben. 
 Huilt een beetje.. Soms denk ik dat een man aan mijn zijde alles zo veel  makkelijker 
 zou maken. 
Jos 
 Pakt haar onhandig vast en probeert haar te troosten op een klungelige  manier Gaat 
 het?? 
Doris 
 Leunt even tegen hem aan. 
Jos 
 We zien dat hij het fijn vindt haar vast te hebben maar hij is ook onhandig en 
 slungelig. De situatie wordt een beetje ongemakkelijk.  
 Het gevoel overvalt hen beide 
Babette 
 Komt uit toilet. 
 Ohlala wat krijgen we nou, romantiek in een dorpscafé. Zoiets klefs zie je in de stad 
 nooit.  
Ofzowietsj 
 Komt binnen met Peer in de arm .Hij heeft het voorwiel van een fiets om  zijn nek 
 hangen. En een fietsstuur los in de hand 
  Hij is al dronken en heeft een hoofdwond 
 Ik zag de postbode op de straat liggen naast zijn fiets. Gevallen denk ik.  Hij zag er 
 nogal verloren uit. Ik geloof dat ie er al genoeg gehad heeft. Zet  Peer ergens aan een 
 tafeltje 
Doris 
 Pakt pleisters etc 
 Verzorgt de hoofdwond met het nodige gekerm van Peer 
 Het komt wel goed. Koffie? 
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Ofzowietsj 
 Graag. En doe er voor hem ook maar een, zwart 
Doris 
 Ik zal verse zetten. Loopt naar achter/de keuken 
Peer 
 Pakt Ofzowietsj vast. Ik wil zo graag met Doris trouwen. Ze is een goede  vangst voor 
 mij. Als ik Doris heb kan ik leven als god in Frankrijk 
Ofzowietsj 
 Nou dat zal nogal meevallen als ik zie hoe oud en versleten het hier is. 
 En buiten wat aangewaaide klanten en een stuk of 4 vaste gasten lijkt hier niet veel 
 te komen. 
Peer 
 Hoe weet jij dat? 
Ofzowietsj 
 Ik ben hier nu al enkele weken heb mijn ogen niet in mijn zak. 
Peer 
 En toch zeg ik je deze zaak is goud waard. 
Babette 
 Is plotseling heel geïnteresseerd en gaat er bij zitten om goed te kunnen luisteren 
Peer 
  Door zijn dronkenschap verteld hij meer dan goed is. Lacht, Ik zal jullie eens wat 
 vertellen. Dat geloof je nooit. Niemand gelooft het. Iedereen zegt dat het een mietje 
 is. 
Ofzowietsj 
 Een mietje?? 
Peer 
 Ja een mietje, een verhaal van lang geleden, je weet wel een mietje 
Ofzowietsj 
 U bedoelt een mythe, een legende. 
Rest 
 Reageert met Ooh jé komt dat verhaal weer boven drijven 
Peer 
 Krek dat zeg ik, een mietje 
 Weet je wat het mooie is. Doris is stinkend rijk en dat gelooft ze zelf niet. 
 Zij zegt ook dat het een mietje is. 
 Maar ik zeg je waar rook is is vuur. Ze is lelijk…maar ook stinkend rijk.  
 Ik hou van haar geld..ik bedoel van haar. Ik hou van haar 
Ofzowietsj 
 Zattemanspraat.  
Peer 
 Om den dooie dood nie. Doris is stinkend rijk. 
 Frans de overovergrootvader van Gerrit , ja dat is haar vriend, die is kei- dood, heeft 
 dit cafe opgericht. Dat was eigenlijk een jager, hij heeft Sjaak dood geschoten.  Sjaak 
 kwam als een wilde op Frans afgelopen en toen pakte ie zijn geweer en  schoot.  
 Pang met één schot, morsdood, kei-morsdood. 
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 Ofzowietsj 
 Schrikt. Een moordenaar  
Peer 
 Toen heeft ie hem opgegeten 
Ofzowietsj 
 Een moordenaar EN kanibaal?? 
Peer 
 Smakelijk gegeten, alles, behalve zijn kop 
Ofzowietsj 
 Wat verschrikkelijk. Hoe kun je een medemens in koele bloede dood schieten en 
 opeten. 
Peer 
 Nee, neeeee geen mens 
Ofzowietsj 
 ??? 
Peer 
 Sjaak. Hier, staat wankelend op en trekt Ofzowietsj mee, Sjaak. Klopt het zwijn op zijn 
 flanken. 
 Goeie oude Sjaak. Brengt in deze ouwe muk nog een beetje sfeer. 
Ofzowietsj 
 opgelucht. 
Peer 
 Hangt helemaal om de nek van Ofzowietsj 
Bertha 
 Frans, die heeft dit café opgericht. 
 Hij was echt een zakenman. Hij maakte van dit café het beste lopende café in de 
 Kempen.  
Peer 
 Stinkend rijk is Frans geworden. En zuinig was ie. Zat de hele dag boven op zijn geld. 
 Nou, zijn kinderen niet hoor, die gooide het met balken over de bakken.  Nee wacht 
 hier klopt iets niet..met balken over de …nee met bakken…ja zo ist met bakken  over 
 de balken. 
 Frans was stinkend rijk was ie 
 Snuift onder zijn oksels Hij stonk nog meer dan ik hahahahah Stinkend rijk zeg ik je. 
Ofzowietsj 
 Daar zie je nu niet veel meer van terug. Ik vond het nogal teleurstellend  toen ik het 
 zag. Ik had wat anders verwacht. 
Peer 
 Klopt, maar vergist je niet. Dit café is veel geld waard.. 
Ofzowietsj 
 Ooh, vertel! 
Peer 
 Begint te smiespelen  
 Die goeie oude Frans zag ook wel dat zijn kinderen al het geld er door draaide. En 
 ze zeggen, ze zeggen hè dat hij zijn geld hier ergens in ‘t café verstopt heeft vlak 
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 voordat ie ‘t loodje legde. Omdat ie niet wilde dat  zijn bloedeigen kinderen het er 
 doorhene joegen. 
 Terwijl ie zelf eigenlijk een jager was. Joegen, jagen snapt hem hahaha 
Doris 
 Is ondertussen met de koffie binnen gelopen en luisterde het einde af. 
 Peer schei uit. Tegen Ofzowietsj Hij zit weer te zwetsen. Geloof er maar niks van hoor. 
 Sterke verhalen van vroeger. 
Peer 
 Sjaak hier is het bewijs. Aait zwijn over de kop. He Sjakie, ouwe kerel van me. 
Doris 
 Dat ouwe Frans een jager was ja. Maar verder is het klets. 
 Trouwens misschien is dat zelfs niet waar en heeft hij die kop ergens op  de kop 
 getikt. 
Peer 
 Tikt zwijn op de kop. Ben je op de kop getikt Sjakie?? 
Doris 
 Voorzichtig dat ie niet valt. Ik ben aan hem gehecht.  
Ofzowietsj 
 Aan een opgezet zwijn?? 
Doris 
 Geloof mij Odette als je veel alleen bent is zo’n dooi beest een goede luisteraar. 
Ofzowietsj 
 Maar u had toch een partner zei u? 
Doris 
 Ja zeker, maar Gerrit was nooit thuis. Altijd weg. Op zakenreis, nieuwe klanten 
 zoeken. 
 (Zij geloofde dat terwijl de buurt wel beter dacht te weten) 
Peer 
 Lacht, hij wel. 
Doris 
 Verdedigt Gerrit nog steeds. 
 Connecties maken met andere brouwerijen. 
Peer 
 Lacht En wie dat gelooft is een olifant. 
Doris 
 Gerrit zou nooit tegen me liegen Peer. Je kan veel van hem zeggen maar ‘t was geen 
 leugenaar. 
Peer 
 Doet een olifant na en valt daarbij half om. 
Ofzowietsj  
 helpt hem weer op de stoel 
Doris 
 Vier jaar geleden is ie hier achter de bar in elkaar gezakt. Op slag dood. 
 Hij kwam terug van een zakenreis en had wat te vertellen zei hij. 
 Hij was echt heel zenuwachtig, god weet waarom. 
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 Ik moet je iets vertellen zei hij, ga er maar even bij zitten want ik denk dat je 
 schrikt. Ik weet niet goed hoe zegt ie en hij zakt in elkaar. 
Ofzowietsj 
 Misschien wilde hij vertellen dat de mythe wel klopt 
Doris 
 Ik denk eerder dat ie wilde vertellen dat hij gokschulden had gemaakt of zo. Ik had 
 hem nog nooit zo zenuwachtig gezien.  
 Die mythe das allemaal flauwekul.  
 Geloof me, ik houd dit hele café van boven tot onder bij. Er is geen hoekje waar ik 
 met mijn poetsdoek niet geweest ben. Als er ergens geld  zou liggen had ik het zeker 
 weten gevonden. 
 En dan was ik al lang vertrokken uit dit godvergeten boerenstrontlucht- gat. Met 
 mijn wandelschoenen de bergen op de paden in. De wereld over.  
 Snikt Maar ik zit hier gevangen en ik kom hier nooit meer weg. Rent huilend de 
 keuken in 
Jos 
 Komt binnen en hoort tekst van Peer 
Peer 
 Zijn ware aard komt boven. 
 Ik zeg het je, ergens ligt hier geld en ik trouw met die lelijke huilebalk, ik  strip het 
 hele café en zal het vinden. Al wordt het mijn dood. Loopt de zaak rond en zoekt en 
 vernielt daarmee spullen. 
Jos 
 Pakt Peer vast en dwingt hem op een stoel.  
 Dit lukt niet erg en in wanhoop slaat hij met zijn hand Peer knockout. 
 Eigenlijk slaat hij niet hard maar Peer is zo bezopen dat ie buiten westen  raakt. Daar 
 schrikt Jos zo van dat hij steun zoekt bij Ofzowietsj  
 Springt op schoot, duikt er achter of rent als een kip zonder kop rond oid. 
 Ooh mijn god, ik heb hem doodgeslagen. Nou ga ik de bak in. Dat kan niet missen. 
 Ooooh ik ga de bak in, ik ga de bak in, ik ga de bak in. 
Ofzowietsj 
 Is naar Peer gaan kijken en heeft gezien dat ie nog leeft. Kalmeert Jos 
 Rustig maar, meneer hier is even buiten westen.  
 Ik denk eerder van de drank, dan van uw klap. Maakt u zich geen zorgen. 
 Ik breng meneer wel even naar de huisarts. Help me even dan zetten we hem in de 
 auto. 
Jos en Ofzowietsj 
 Sleuren Peer naar buiten. 
 Ofzowietsj laat de aktentas liggen. 
Doris 
 Op vanuit de keuken. Luister Peer. Kijkt rond Peer? 
 Kom op Doris, niet zo overdrijven. Droogt haar tranen nog een keer en  snuit haar 
 neus. 
Jos 
 Terug café in.  
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Doris 
 Jos waar is Peer. Die was hier net nog en nu is ie weg. 
Jos 
 Hij is met Ofzowietsj naar de dokter. 
Doris  
 Ik ben er klaar mee. 
Jos 
 Mooi zo. Denkt dat ze ‘t over Peer heeft. 
Doris 
 Ik moet gewoon blij zijn met wat ik krijgen kan. Doelt op het café en haar leven zoals 
 het is. 
Jos 
 Nou ik zou willen zeggen je kan wel beter krijgen. Doelt op zichzelf 
Doris  
  Ik moet stoppen met dromen, elke nacht opnieuw droom ik er van.  
 Doelt hier op haar droom de wereld rond te reizen. 
Jos 
 Dat moet een nachtmerrie zijn. Doelt op droom over Peer 
Doris 
 Nee, het is wat ik eigenlijk diep van binnen wil Jos, Mijn hele leven lang al. Daar 
 wordt ik gelukkig van. Doelt op droom over reizen opgeven. 
Jos 
 Peer maakt je niet gelukkig!! Dat ziet toch iedereen. 
Doris 
 Peer?? Ik heb het niet over Peer. Ik heb het over mijn droom, mijn levenslang 
 verlangen om de wereld te ontdekken, te reizen, te zien, te voelen, te snuiven. Maar 
 ik moet het loslaten en blij zijn met wat ik heb.. Snuift Het enige wat ik ooit zal 
 ruiken is de stinkende boerenlucht van Valkenswaard. Gaat zitten en huilt 
Jos 
 Opgelucht dat ze het niet over Peer had. Ik dacht dat je het over Peer had. 
Doris 
 Peer loopt al zo lang achter me aan.Misschien kan ik van hem gaan houden. Ik denk 
 dat de dag gekomen is dat ik ja tegen hem moet zeggen. 
Jos 
 Nee. 
Doris 
 Ik denk het toch wel. Een avontuurlijke man die de wereld met me wil ontdekken 
 kan ik niet vinden.  
 Een die de hele dag aan de bar wil hangen en jonge klare van me drinkt is het beste 
 wat me ooit gaat overkomen.En hij zal er elke dag zijn, dat kon ik van Gerrit niet 
 zeggen. Staat op en overtuigd zichzelf. 
 Ik trouw met Peer dat is de beste keuze die ik maken kan!!.  
Jos 
 Hij is jou niet waard, jij verdient beter. Pakt Doris vast. 
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Doris 
 Maakt zich van hem los. Geloof me, dit is het beste wat ik kan doen.  
 Ziet de rommel en begint op te ruimen. Wat is hier eigenlijk gebeurd? 
Jos 
 Dat heeft die “lieve Peer” van jou gedaan. Als je met hem trouwt kom ik  hier nooit 
 meer…. 
 Loopt naar de buitendeur…Nooit meer hoor je dat?! 
Doris 
 Gaat zitten en zucht diep. 
  
 
 
scene 10 
Babette 
 Zo in dit café gebeurd nog eens wat. En ik maar denken dat een dorp saai is. 
 Ik zou hier wel kunnen aarden denk ik. Gaat achter de bar staan. IK zie me als staan 
 zo achter de tap. 
Doris 
 Nou van mij mag je. Zo leuk is ‘t niet hoor. Maar ik ben gedoemd in dit café en dorp 
 te blijven 
Dientje 
 Pakt hand van Doris en kijkt, Komt goed kijk, korte lijn, kort ellende 
Doris 
 Trekt haar hand terug. Laat me met rust Dientje!! 
Dientje 
 Alles komt goed, Dientje ziet het, alles komt goed. 
Kris 
 Morrelt aan de wc deur. 
Marietje 
 Die nog steeds teen de deur aan staat en al aardig dronken is. Hoort wie klopt daar 
 kinderen hoort wie klopt daar kinderen hoort wie klopt daar zachtjes tegen de deur. 
Bertha 
 Och Jezus, Kris zit nog op de wc. Wat moeten we daar nu mee? 
Marietje 
 Laat zich tegen Bertha aanvallen. 
 De leukste kerel die ik ooit gezien heb is een vrouw. Zal ik dan maar lepsies worden?? 
 Kan dat, kun je zomaar lepsies worden? 
Bertha 
 Ik zeg maar zo: “In het donker zie je geen verschil” dus als je vrijt met het licht uit 
 moet het wel lukken. 
Babette 
 In de stad zijn wel meer vrouwen die lepsies zijn. Dat is tegenwoordig hip hoor. 
Marietje 
 Ik zou nog best wel kunnen wennen aan een vrouw. Maar een criminele vrouw. 
 Als Wildenbeest hier achter komt dat gaat ze voor jaren de bak in. 
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Babette 
 Wie?? Waar gaat dit over?? 
Bertha 
 Dat laten we niet gebeuren. Eindelijk iemand die Rotselear een lesje heeft geleerd. 
 Kom op Doris, vergeet je eigen sores. Bedenk een oplossing.  
Dientje 
 Doet de stoel onder de klink vandaan. 
 Krisje  
 valt ‘t cafe binnen, pruik is nog af, baard hangt half los. 
Dientje 
 Pakt de hand van Kris. Kris Kras is een goed mens. 
 Overval was een klein foutje. 
Kris 
 Ik ben blij dat je dat zegt. 
Allen 
 Je kan praten? 
Kris 
 Tuurlijk, maar ik wilde me met mijn stem niet verraden. Als ze me te pakken krijgen 
 ben ik het haasje.  
Babette 
 Even, of ik het goed snap. Ben jij die crimineel die baron Rotselaer heeft overvallen 
 en waar de hele politiemacht naar zoekt?? 
Kris 
 Ja. 
Babette 
 Lacht. Hahaha moet niet gekker worden. Ik vond je al geen echte kerel!! Ik heb toch 
 een neus voor mannen, dat blijkt maar weer. Wat spannend zeg.  Een vrouw die een 
 overval pleegt. Kijkt, wij vrouwvolk gaan vooruit!! 
 Maar, waarom ben je in godsnaam hier blijven hangen en ben je niet met buit en al 
 grens over gevlucht?? 
Kris 
 Ik ben mijn buit kwijt. Ik had het verstopt op het kerkhof. En toen ik het later wilde 
 gaan halen kon ik het nergens meer vinden.  
 Ik heb alles afgezocht maar niks, verdwenen, weg. Ik wilde hier blijven tot ik het weer 
 terug had gevonden. 
Doris 
 Wat is de buit eigenlijk? Daar wil de politie niets over zeggen. 
Kris 
 Een diamant, een prachtige ruwe diamant. Tonnen waard. 
Dientje 
 Rommelt in haar tas en haalt er het stuk glas uit. Deze??? 
Kris 
 Pakt het uit haar handen. Dit is het, kust de diamant, mijn schatje hier ben je weer. 
 Kust Dientje. Dientje, je bent een genie. 
 Geweldig al die tijd onder mijn neus!!! 
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Babette 
 Staat achter de bar te lachen. Het moet echt niet gekker worden.  
 Een achterlijk Jetje blijkt een genie, een man is een vrouw, een vrouw die een man 
 zoekt wil lepsies worden. Ik geef een rondje van de zaak!!! 
Doris 
 Ho ho even. Van mijn geld zeker! 
Babette 
 Sorry, het voelt of de zaak van mij is. Ik zou hier zo kunnen wennen. 
Bertha 
 Wat zal die Rotselaer balen. Kris jongen, ik bedoel meisje dat heb je goed geflikt. 
Doris 
 Die Rotselaer vreet zich op van ergernis. Eindelijk zijn verdiende loon. Die krenterige 
 vrek. 
Marietje 
 Valt Kris om de nek. Heb ik eindelijk een leuk iemand gevonden. Wat maakt het mij 
 uit dat je een vrouw bent. Ik wil je niet kwijt.  
 Maar als Wildenbeest jou te pakken krijgt ga je voor jaren de bak in. 
Bertha 
 Ik zeg maar zo: ”Hard weglopen en niet meer terug komen.” 
Dientje 
 Pakt de hand van Marietje. Kijk, lange lijn lange reis” 
Kris 
 Met deze jongen houdt diamant omhoog kunnen we naar de andere kant van de 
 wereld. 
Marietje 
 Zou je me mee willen nemen? 
Kris 
 Als jij mij wilt, wil ik jou. Ook al ben ik geen man en jij wel een vrouw.” 
Doris 
 Loopt achter de bar en wijst door de keuken. 
 Hier ga via de achterkant dan ziet niemand jullie vertrekken. 
Marietje 
 Kust Dientje, dag Dientje, Ik ga je missen, jij kon bij mij altijd een potje breken. 
 Loopt naar Bertha. 
Dientje 
 Gooit een potje kapot. 
Marietje 
 Wat doe je nu?? 
Dientje 
 Een potje breken. 
Marietje 
 Kust Dientje, je bent een lieverd. 
 Dag Bertha. Ik ga naar de andere kant van de wereld. 
 Loopt achter de bar en vliegt Doris om de hals. Dag Doris, 
Wildenbeest 
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 Goeiendag allemaal. 
Doris 
 Duwt Marietje en Kris onder de bar. 
Babette 
 Vliegt achter de bar uit, Wout om de nek.  
 Ooooh daar is de wet. Heerlijk, eindelijk een echte man. Trekt en draait zo met hem 
 dat ie met de rug naar de bar staat.. Zwaait met haar armen naar Doris dat Marietje 
 en Kris kunnen vertrekken. 
Wout 
 Trekt zich los en draait zich om naar de bar. Ik moet een borrel. 
Babette 
 Trekt hem weer naar zich toe. Duwt zijn gezicht in haar boezem. Hier neem wat  van 
 mijn decollethee, daar knap je wat meer van op.  
Wout 
 Zwaait met zijn armen, kan geen lucht krijgen zo met zijn neus in haar decolleté 
Marietje en Kris 
 Vluchten het cafe uit. 
Bertha, Doris, Dientje  
 staan naar hen te zwaaien door de raam. 
Babette 
 Laat Wout los. 
Wout 
 Hapt nog naar adem. Zo, daar kun je nog eens in verdrinken. Draait zich om naar de 
 bar en ziet hen zwaaien. 
Doris 
 Stuur een kaartje als je er bent… 
Wout 
 Loopt naar de raam en kijkt er door. Naar wie zwaaien jullie?? 
Rest 
 Gaat vlug onschuldig kijkend aan de bar zitten. Niks, niks aan de hand. 
Babette 
 Een borrel om bij te komen?? 
Wout 
 Gaat aan de bar zitten. Graag. Ik geef het op, ik krijg die zaak nooit opgelost. Ik kan 
 mijn promotie wel vergeten. 
Bertha 
 Ik zeg maar zo, “Promotie is niks anders dan meer werken voor net zo veel geld.” 
 Je bent alleen maar pispaaltje. 
Dientje 
 Heeft ondertussen de aktentas van Ofzowietsj gepakt en kijkt in de papieren. 
Bertha 
 Ziet dat en loopt er naar toe. Dientje die tas is niet van jou. Pakt de papieren af en 
 kijkt er in. Is meteen geïnteresseerd over wat er in staat. 
Jos 
 Op van buiten. Heb je het gehoord van Peer? Hij ligt in het ziekenhuis.  
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Doris 
 Nee toch. 
Jos 
 Moest een nachtje blijven. Ofzowietsj weet er meer van, Ik kwam ze gister 
 tegen. Komt hier vast nog wel vertellen hoe het was. 
 Doris, ik wil je iets vertellen over Peer. En je moet niet denken dat ik hem zwart  wil 
 maken maar gisteren toen jij in de keuken was zei hij…… 
Doris 
 Houdt haar oren dicht. Ik wil het niet horen.  
Jos 
 Doris luister nou, het is belangrijk dat je weet.. 
Doris 
 Laat me met rust, ik wil het niet weten. 
Jos 
 Oke steek je kop maar in het zand. 
Bertha 
 Is ondertussen op de stoel gevallen en Dientje wappert haar toe met de papieren die 
 ze in haar hand had. Bertha, Berthaatje. 
Doris 
 Wat is er aan de hand. Is Bertha niet goed geworden?? Klopt Bertha op haar wangen. 
 Bertha, Bertha wat is er aan de hand??  
Bertha 
 Komt bij. Ga even zitten Doris, Ik moet je iets vertellen. Deze papieren komen uit de 
 tas van Odette. Er staat iets in wat je moet weten. 
Doris 
 Stelletje nieuwsgierige apen. Dat zijn jullie zaken niet. Die papieren zijn van Odette. 
 

EINDE ZICHTVERSIE 
 

Wat staat er in die papieren? 
Wie is Babette en wat komt ze doen? 
Zal Doris ooit aan haar wereldreis kunnen beginnen en waar zal ze dat dan van betalen. 
Wat is er waar van de mythe die de ronde doet? 
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