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TITEL:   NOOIT VERSLETEN 
GENRE: BLIJSPEL 
DUUR:  > 60 MINUTEN / AVONDVULLEND 
ROLLEN: 6D-5H of 7D-4H (meer opties mogelijk) 
VERHAALLIJN: 
Binnen de afdeling Koepel 3 van het bejaardenhuis wonen 7 bejaarden.  
De afdeling wordt met harde hand geregeerd door Zuster Toos. Zij is het plezier in werken 
duidelijk verloren en dat gaat ten koste van de bewoners.  
Gelukkig brengt de huishoudelijke hulp Wilma Wouters nog wat liefde en plezier binnen de 
groep. 
Dat de bewoners van Koepel 3 zich niet zo maar zonder slag of stoot overgeven aan de 
ouderdom en de tiranniek van zuster Toos ziet u in "Nooit versleten" 
 
PERSONAGES: 
Directeur Cornelissen 
 Een druk bezette maar eerlijke man of vrouw. 
Joost Jonkers.  
 Zoon van Janus Jonkers, heimelijk verliefd op Wilma 
Meneer de Vries  
 Hoort slecht maar weigert een gehoorapparaat te dragen.  
 Zit altijd met een pijp in zijn mond.  
 Gedurende ‘t stuk probeert hij die steeds aan te steken en Zuster Toos blust  
 ‘t steeds in beker sop 
Meneer Benno Buuren  
 Wil graag een hond en dat mag niet van de zuster. Doet vaak een hond na. 
Meneer Janus Jonkers  
 Was vroeger een boer, zijn boerderij moet verkocht worden. 
Mevrouw Riekie de Rooy  
 Zit met een breiwerk. Het is al meters lang.  
Mevrouw Petra Panken  
 Sjiekere dame, is erg op goede uiterlijke verzorging gesteld. 
Mevrouw Trudy Thijssen  
 Waant zich zangeres en grijpt elke kans tot zingen, tot “grote vreugde” van de rest. 
Mevrouw Dina Duits  
 Is vergeten waar ze wat verstopt heeft, zoekt gedurende ‘t hele stuk naar kip en sok. 
Wilma Wouters 
 Huishoudelijke hulp, lief en behulpzaam voor bewoners. 
Zuster Toos  
 Een onaardige verpleegster, spreekt mensen meestal aan in “wij-vorm” 
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Scene 1 
We zien een gemeenschappelijke ruimte van een bejaardenhuis. 
Overal zitjes, tafel om te lezen, eten etc. Alle slaapkamerdeuren komen in de huiskamer uit. 
Men ziet ook een deur naar de keuken waarachter ook de rest van het bejaardentehuis en de 
uitgang. 
Het is nog een beetje donker. Alle bewoners die uit bed komen hebben hun pyjama nog aan. 
 
 
Toos 
 Loopt de ruimte in en doet het licht aan. Het is een rommeltje.  
 Ze zet wat stoelen recht en zucht. 
 Hè verdikkeme, heeft de late dienst wéér een zooitje achter gelaten.  
 Loopt naar een kastje/soort intercom waarmee ze contact heeft met nachtzorg.  
 Hoi met Toos, Koepel 3. Waren er bijzonderheden vannacht? 
 Allesmuisstil? Helemaal niks gehoord?? Dan probeer ik het zo te houden. 
 Welterusten. 
 In zichzelf. Ik snap dat de late dienst het druk heeft maar een beetje beter 
 opgeruimd moet toch lukken. Het is al weken aan een stuk een zooitje smorgens.  
 En als ik er wat van zeg dan zijn ze boos. Imiteert " We laten het elke avond netjes 
 achter Toos".   
 Ja ja, nou netjes is een breed begrip. Kan ik mijn vroege dienst beginnen met 
 ruimen 

Ik heb ook wel wat anders te doen. Trouwens die nachtdienst doet ook niets dan op 
hun luie kont zitten. Lekker makkelijk werken als iedereen slaapt. 

Uit intercom  
 Toos…je bent vergeten het uitluistersysteem uit te zetten. 
Toos 

Schrikt, nachtdienst heeft haar natuurlijk gehoord via intercom. 
Oh verhip! 
Bedankt. Doe het meteen. Welterusten hè. Slijmend. En bedankt voor al jullie goede 
zorgen hè!! 

 Toos draait bij een kastje met haar sleutel en zet zo het systeem uit. 
 Eerst een bakje koffie, loopt keuken in en komt terug met een koffie. 
 Pakt de agenda en kijkt er in. Gelukkig niks speciaals in de agenda vandaag.  
 Alleen vanmiddag komt Joost Jonkers op bezoek. Dan zal ik meneer Jonkers maar 
 extra scheren zodat ie er netjes uitziet. Anders krijgen we daar weer commentaar 
 op. 
 Uit een van de deuren komt Janus Jonkers. Toos hoort hem, draait zich om. 
 Nee nee meneer Jonkers, wij gaan nog niet uit bed. Ik drink eerst een kopje koffie 
Janus Jonkers 
 Maar Truus ik moet naar huus, want de koeien staan op springen, de varkens moeten 
 vreten  en het  hooi moet van het land. 
Toos 
 Terug naar bed…als de kleine wijzer op de 8 staat en de grote wijzer boven mogen 
 we er uit. Ik drink eerst een kopje koffie. En trouwens ik heet Toos 
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Janus Jonkers 
 Maar Truus, de kippen raken van de leg als ik 't hok niet op tijd de open zet. 
Toos 
 Wij gaan naar bed. Loopt naar hem toe, draait hem om en duwt hem terug zijn kamer 
 in.  
Janus 

Wij??? U wilt toch zeker niet bij mij in bed duiken 
Toos 

Dat zou u willen. Duwt hem verder richting kamer 
Janus 

Nog niet voor 1000 koeien nie 
Toos 

Duwt hem kamer binnen en sluit deur achter hem. 
Pfff…eerst koffie anders raak IK van de leg. 

 Pakt de krant erbij en gaat er even lekker voor zitten. Vanachter een andere deur 
 horen we iemand roepen. 
Petra Panken 
 Ik wil er uit! James James waar blijf je nou. Ik wil er uit!! 
Toos  
 zucht, zoekt ondertussen in haar zakken. 

Hè heb ik mijn oordoppen thuis laten liggen 
Petra 

James, James help me nou. Blijft gedurende de scene af en toe roepen. 
Toos 

Pakt twee grote plukken vette watten en stopt deze in haar oren, leest de krant verder. 
Petra  
 Hallo, hallo James hoor je mij.  
Victor de Vries  
 Op uit slaapkamer. Gaat ergens achter Toos zitten, pakt een pijp uit zijn zak en zoekt 
 steeds in zijn zak naar lucifers .Uiteindelijk vindt hij die en steekt zijn pijp aan  
 Op het kleine tafeltje naast hem staat een beker met sop 
Toos 
 Ja hoor toe maar, gooi er nog maar wat bezuinigingen tegen aan. 
 Moet kunnen. Op de werkvloer lopen ze nog wel een treetje harder. En wat doen de 
 heren  directeuren?? Bonussen opstrijken, beetje vergaderen en kijken waar er 
 gesneden kan  worden in het budget. Behalve in hun eigen budget. Ik weet niet wat 
 meneer de directeur hier precies verdiend maar meer dan ik. Dat is zeker. En als die 
 goede man dan eens interesse toonden. Ik heb hem hier NOG NOOIT gezien. Als er 
 iets besproken moet worden met meneer de directeur dan kan Toos altijd op komen 
 draven naar zijn kantoor. Want imiteert "dat is zo lekker rustig voor de patiënten" 
 Voor meneer zelf zal ie bedoelen. Nog te lui om hier eens langs te komen. 
 Hij wil imiteert "de mensen niet onnodig onrustig maken" 
 Ja ja, en daar trapt Toos in zeker. 
 Hij heeft me nog nooit aan het werk gezien. Geen idee hoe wij hier moeten sloven. 
 Volgende week heb ik mijn functioneringsgesprek. Die vent kan daar toch niks zinnigs 
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 over zeggen. Niemand trouwens, ik werk sinds de bezuinigen altijd alleen.  
Op een afdeling met 7 gekke  bejaarden, helemaal alleen hè. 

 Leest verder in de krant 
Dina Duits 
 Op vanuit slaapkamer. Zoekt iets. Kip kip kip, kom dan, kom maar. Waar heb ik dat 
 beest toch gelaten?.  
 Tijdens het zoeken is ze in eerste instantie achter Toos. Zij hoort en ziet haar niet. 
Riekie de Rooy  
 Op uit haar slaapkamer met een breiwerk in haar handen. Een das van een meter of 4 
 sleept achter haar aan. 
Dina  
 Breekt bijna haar nek over das van Riekie 
 Ze zoekt een plekje in de buurt van Victor. Zeggen elkaar goedemorgen  
Toos 
 Heeft nog steeds niets in de gaten Kijkt op horloge en roept  zonder te kijken Meneer 
 Jonkers we mogen uit onze kamer.   
Victor  
 heeft zijn lucifers gevonden en steekt zijn pijp aan.  
Toos  
 ruikt de rook en snift. Meneer de Vries. Draait zich om 
 Meneer de Vries, hoe vaak moet ik nog zeggen. Wij roken niet op de afdeling. 
 Pakt zijn lucifers af en stopt de pijp op zijn kop in de beker op het kleine tafeltje 
Victor  

Haalt de pijp weer uit de beker en als hij er op blaast komen er bellen uit. Hij 
 droogt de pijp af, klopt hem droogt op zijn kamerjas en stopt de pijp weer in zijn 
mond. 

Toos 
 En wat doen wij allemaal al uit bed ?? Nou we hebben geluk, de wijzer staat op de 8. 
 Het feest kan beginnen want Toos is binnen. 
 Klopt op de deur van Trudy Thijssen, gooit de deur open en roept naar binnen. 
 Mevrouw Thijssen wakker worden. We hebben al weer lang genoeg geslapen. Eruit. 
 Gooit deur dicht 
 Klopt op de deur bij Janus en doet open, roept naar binnen. Meneer Jonkers, de wijzer 
 staat op de 8.  Loopt nou niet zo te treuzelen en kom er uit. De koeien moeten vreten 
 en het  hooi moet van het land. Gooit deur dicht. 
Petra 
 James mag ik er uit?  
Toos  
 gooit de deur van Petra open.  
 Ik kom er aan. Ik zal zo het bedhekje omlaag doen. Niet zo zeuren mevrouw Panken.  
 U bent niet de enige hier op de afdeling, ik heb wel meer te doen.. 
 Janus komt uit zijn slaapkamer. Mooi zo meneer Jonkers. 
 Wij krijgen bezoek vandaag van uw zoon is het niet? 
Janus 
` Vergeet het maar, hij komt niet voor jou. 
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Toos 
Gelukkig niet. Pfff. Spottend. Dat wordt weer gezellig! 

 Ga maar ergens rustig zitten want het vee is ondertussen al verzorgt. 
 Duwt hem ergens in eens toel 
 Deur meneer Buuren open. Meneer Buuren, kom er maar uit.  
Benno 
 Vanuit slpkamer Mag ik vandaag een hond zuster Toos, mag ik alstublieft een hond 
Toos 
 Stop toch eens met dat gezeur over een hond. gooit de deur dicht 
 Gaat kamer van Petra binnen. Mevrouw Panken, we komen het hekje even omlaag 
 doen. Zo kijkt u eens. Zien we elkaar zo in de huiskamer. 
 Komt kamer weer uit 
Benno 
 komt uit zijn kamer. Gromt wat tegen Toos, die in een boogje om hem heen loopt en 
 zoekt een plek om te zitten. 
Trudy Thijssen 
 Komt uit haar slaapkamer, loopt langs Benno, geeft hem een aai Braaaaf 
 Gaat zitten. 
Petra Panken 
 Op uit slpkamer. Waar is James ?? Het is tijd voor koffie en ontbijt?  

Gaat zitten.James James? 
Toos 
 Zo, hè hè het volk is er uit.  
 
Scene 2 
Dina zet een cdtje op. We horen Nederlandstalige muziek. 
Trudy Thijssen zingt vol overgave maar zo vals als een kraai mee, ze gaat echt op staan 
treden. 
Petra pakt een doos tissues en deelt deze uit. Iedereen propt ze in hun oren. Maar dat deert 
Trudy niet. 
Toos 
 Zet de cd-speler uit Hou toch eens op met dat kattengejank  
 Trudy zingt gewoon door. Toos duwt haar de slaapkamer binnen. 
 Zo als het batterijtje op is mogen wij weer terug komen. Trudy zingt door 
Petra 
 Ik ben bang dat het een duracelltje is…niet kapot te krijgen. 
Toos loopt op en neer en veegt hier en daar monden schoon, trekt bloesjes recht wijst 
bewoners terecht voor kleine dingen etc. 
Toos 

Overdreven vriendelijk. Het schiet al op mevrouw de Rooy. Knijpt haar zogenaamd 
liefkozend in de wangen maar we zien aan reactie Riekie dat het te hard is. 
Als tegen een kind van 4 Wat bent u toch weer fijn bezig hè. Knap van u hoor. Wat 
wordt het ook al weer ? 

Riekie 
 Een das voor mijn zoon, muts 
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Toos   
 Maar mevrouw de Rooy dat is niet aardig van u.  
 We zien uw zoon niet zo vaak, waar woont hij ook al weer? 
Riekie 
 Hij woont op de Noordpool nou goed.  
Toos 
 dreigend. Zijn wij met het verkeerde been uit bed gestapt ??  

Moeten wij weer terug gebracht worden? 
Riekie 
 Nee liever niet 
Toos 
 Knijpt in Riekie's wangen. Quasi lief als tegen een kind van 4. 

Moeten wij ons dan niet een beetje beter gedragen en lief zijn voor zuster Toos ? 
Riekie 
 Auw 
Toos 
 Auw wat?? 
Riekie 
 Auw zuster Toos 
Toos 
 Dus, vertel eens tegen zuster Toos waar woont uw zoon ook al weer? 
Riekie 
 In Eindhoven zuster Toos.   
Toos 
 Goed zo…weten we toch nog hoe we ons netjes moeten gedragen loopt verder 
Riekie 
 In zichzelf, Ik ben geen kind van vier...Toos Doos 
Toos 
 hoort wat ze zegt en draait zich om gaat terug naar Riekie. 
 We zijn echt niet goed gemutst vandaag hè?  

Wil weer in wang knijpen, Riekie trekt terug 
Dreigend. Ik weet wel hoe we dat kunnen verhelpen hoor.  
Een avondje meteen na het eten naar bed zal u goed doen. 

Riekie 
 Maar ik wil niet zo vroeg naar bed. 
Toos 
 Imiteert "Maar ik wil niet zo vroeg naar bed" 
  Als wij niet aardig zijn gaan wij vroeg naar bed. Zuster Toos heeft geen tijd voor 
 chagrijn 
Benno 
 tegen Dina Nee klopt, ze IS chagrijn 
Ze maken vervelende gebaren achter de rug van Toos, die zich plotseling omdraait.  
Toos   
 Wat deden we daar ?!! 
Dina en Benno maken er een gymnastiekgebaar van. 
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Dina 
 Niks niks, we zijn aan het ochtendgymnastieken zuster. 
Toos 
 Mooi zo, onthoud allemaal wie hier de baas is !! 
Benno  
 gromt  
Toos 
 Mond dicht meneer Buuren 
 Ik ga even de pillen halen.  
 
Trudy 
 Ik ben klaahaar…zuster Toos ik ben klaar met zingen 
Toos 
 Loopt langs de slpkamer van Trudy en doet de deur open 
 Oke..als dat kattengejank afgelopen is mogen wij weer bij de rest. 
Trudy 
 Uit de slpkamer, loopt langs Toos 
Toos 
 En…wat zeggen wij dan?? 
Trudy 
 Dankjewel  
Toos 
 Dankjewel wat? 
Trudy 
 Dankjewel zuster Toos 
Toos 
 Loopt richting keuken, langs Benno  
Benno 
 Mag ik een hond? Zo´n grote met gevaarlijke tanden. Een waakhond zal ik zeggen. Om 
 gespuis op afstand te houden. 
Toos   
 Nee meneer Buuren, geen dieren op de afdeling, hoe vaak moet ik dat nog zeggen! 
Janus 
 Knikt naar Toos Als je het mij vraagt hebben we een monster op de afdeling. Dat zou 
 niet moeten mogen nee. 
Toos  
 Dreigend Let op uw woorden meneer Jonkers. 
Dina 

Maar zuster Toos, we kunnen er toch allemaal voor zorgen? Als we nu de directeur 
 eens een keer ‘n brief schrijven en vragen of hij langs wil komen.  
Dan kan hij met eigen ogen zien hoe graag Benno een hond zou willen. En dan 
kunnen wij vertellen dat we echt allemaal mee zullen helpen met uitlaten en eten 
geven. Rest  bevestigd 

Toos 
 Niks er van. De directeur reageert niet op die brieven en ik wil geen dieren op MIJN 
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 afdeling. 
Janus 
 Het is toch zeker ONZE afdeling? Wij wonen hier. U zou naar ONS moeten luisteren in 
 plaats van andersom. 
Toos 
 Genoeg gezeurd het gaat niet gebeuren! Stelletje ouwe zeurkousen. 
  Ik ga pillen halen 
Benno Buuren  
 gromt en blaft gevaarlijk en pakt Toos vast  
Toos 
 Af, af Benno. Jezus zeg, ik zal nog eens wat medicatieverhoging aanvragen. 
 
Janus 
 Wij hadden een gevaarlijke waakhond. 
 Aan de ketting voor de boerderij. Verslond een verpleegster in een hap. 
Toos  
 Grappig meneer Jonkers, erg grappig. 
Janus 
 Nou zuster Too,s die hond was geen grapje. Vrat zo 10 kippen achter elkaar op.  
Toos   
 mopperend af 
Trudy 
 Zingt Boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn haan… 
Petra 
 James, James. Waar blijft die man toch. Ik zou mijn ontbijt al lang gehad moeten 
 hebben. Ik val nog van mijn graat als ie niet heel vlug komt. 
 Tegen Trudy En hou jij eens op met dat kattengejank zeg. Ik word er horendol van. 
Trudy 
  zingt nog een graadje harder en valser.  
Benno 
  gromt en blaft.  
Toos  
 komt op met de medicatie Pillentijd!!! 
Victor de Vries 
 Wat bent u kwijt?? 
Riekie 
 Nee Victor, pillentijd 
Victor 
 Hè, wat 
Dina 
 Maakt eetgebaar Etenstijd Victor 
Toos 
 Begint de pillen te delen 
 Bij Benno. Kijk eens vandaag een roze pilletje extra.  
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Benno  
 wil opstaan.  
Toos 
 Zit…zit Benno. Goed zo en blijf! Geeft hem een bekertje en pillen.  
Benno  
 slikt ze braaf door.  
Toos 
 Braaf meneer Buuren heel braaf. 
 Ik heb een kleinigheidje meneer Buuren, Geeft hem een plastic tasje 
Benno 
 Kijkt in tas en reageert heel enthousiast Echt waar zuster Toos echt waar???? 
Toos 
 Ja zeker meneer Buuren, echt waar. 
Benno 
 Is dit wat ik denk dat het is? 
Toos 
 Zeker weten meneer Buuren, dit is wat u denkt dat het is. 
allen  
 reageren nieuwsgierig, waar gaat dit over?? 
Benno 
 Vliegt Toos om de hals die hem afweert. Pakt hondenriem uit tas.  
 Vanaf vandaag zuster Toos, echt waar vanaf vandaag? 
Toos 
 Ja zeker meneer Buuren vanaf vandaag hebben we een hond op de afdeling 
Allen 
 Reageren blij verrast.  
Riekie 
 Wat krijgen we nou, heeft dat mens toch een hart? 
Toos  
 duwt Benno in de stoel, maakt de hondenriem vast aan de stoel en doet de halsband 
 dan om de hals van  Benno Zo en nu zit, blijf en zwijg!!! 
Allen 
 reageren ontdaan  
Toos 
 Niet zo verontwaardigt mensen, wie blaft en gromt als een hond mag leven als een 
 hond 
allen  
 geven verontwaardigt protest  
Toos 
 En jullie ook allemaal koest.  
Allen 
 Wat stil en overvallen.  
Benno  
 Gromt en jankt zachtjes. 
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Toos  
 Pakt alle pillen bij elkaar en loopt Petra voorbij 
Petra 
 Krijg ik niks? Iedereen krijgt hier snoepjes en ik krijg niks? James, James waar blijf je 
 nou. Ik wil ook snoepjes. huilt 
Toos 
 Nou hier vooruit dan, Hier heb je er een paar van mevrouw Duits. Ik denk dat zij die 
 wel kan missen. Petra krijgt bekertje water en pillen. 
Petra 
 Ik wil een roze. 
Petra 
 Hier dan…een roze, wat maakt het ook allemaal uit. 
 Loopt naar Janus Jonkers. Ooh u bent aan het afbouwen zie ik. Voortaan 19 ipv 20. 
 Dat gaat de goeie kant op.  
Benno  
 probeert wat te lopen en de stoel schuift achter hem aan.. 
Janus 
 Kun je de hond een beetje stil houden. De koeien hebben er last van en de kippen 
 raken van de leg. 
Toos 
 De kippen leggen prima meneer Jonkers. Maakt u zich geen zorgen.  
 Tegen Benno Zwijg..zwijg, af, liggen en bibberen.  
Benno  
 gaat zitten.  
Toos 
 Goed zo, braaf. 
 Loopt naar Dina Duits. Kijkt u eens mevrouw Duits uw maaltijd. Ze geeft mevrouw een 
 hele handvol pillen.  
Mevrouw Duits 
  Neemt er één stopt die in haar mond, neemt ‘n slokje water. 
Toos 
 Laat eens kijken, is ie weg? Mevrouw Duits opent haar mond. Nee, wel doorslikken. 
 Nog een slokje. Laat eens kijken. Hè mevrouw Duits slik nou toch eens door.   
 Deze hele bak met pillen moet nog. Ik heb wel wat anders te doen.  

Schiet nou toch eens op. 
Petra 
 Is ondertussen naar Toos gelopen en trekt aan haar mouw 
 Mevrouw, mevrouw als ik niet onmiddellijk mijn ontbijt krijg dan plas ik hier ter 
 plekke in mijn broek. 
Toos  
 draait zich om 
 Moet u doen mevrouw Panken, moet u doen.  Dan maak ik uw bedhek morgen een 
 uur later los… 
 Draait zich naar Dina. Hier heb je de hele zooi, neem ze zelf maar in. U heeft toch niks 
 beters  te doen. Mevrouw Duits…neem eens aan. Mevrouw Duits! 
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Als Toos niet kijkt stopt Dina haar pillen ergens in de plantenbak.   
Gedurende het stuk gaan die planten steeds slapper hangen en bruine bladeren  krijgen 
Trudy  
 Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed…staan allemaal staan. De koningin 
 getrouwe ben ik tot…ga dan staan allemaal..de koningin getrouwe ben ik tot in den 
 doed…ga nou staahaan!! Dadelijk komt Beatrix binnen en dan moeten we allemaal 
 klaar staan. 
Toos 
 Naar Trudy. Hier pakt u ook nog maar een pilletje extra mevrouw Thijssen. Duwt haar 
 terug in de stoel, geeft beker en pillen. Ze komen vanmiddag pas. Hebben ze dat 
 niet laten weten?  
 We hebben nog tijd genoeg om ons voor te bereiden. We nemen eerst nog maar 
 eens wat pillen in.  
 Pffff waar is de tijd dat we met 5 man personeel dit zooitje ongeregeld onder de duim 
 hielden. Ik kan het toch ook niet helemaal alleen. 
 Pakt zelf een paar pilletjes. Ik word hier nog eens knettergek. 
 Waar blijft Wilma in godsnaam? Ze moeten allemaal nog gewassen en gestreken. 
 Ik krijg het toch niet allemaal rond. pakt nog een pilletje 
Petra 
 Koffie, is er al koffie? En waar blijft de gevulde heer? James koffie graag!  
Trudy 
 Zingt Koffie koffie lekker bakkie koffie jongens wie lust er een bak. Koffie koffie lekker 
 bakkie koffie wat knapt een mens daar van op. Kom op allemaal, Koffie koffie 
Toos 
 Duwt Trudy terug in de stoel. Als Wilma er is mevrouw Panken. Waar blijft die toch? 
 Ze had er toch al lang kunnen zijn. 
Wilma 
 Komt wat gehaast binnen. Goedemorgen allemaal, pyjamadag zie ik. 
Toos 
 Nee ik ben er gewoon nog niet toe gekomen. Ze moeten allemaal nog gewassen en 
 gestreken. Waarom ben je zo laat? 
Wilma 
 Ik dacht ik fiets nog snel even langs mijn volkstuintje voor een bosje margrietjes. Kijk 
 eens, prachtig toch?! 
 Al staan ze maar 1 week. Gezellig toch? Laat ze aan Trudy zien. 
 Mooi he. 
Trudy 
 Zingt Och Margrietjes de rozen zullen bloeien ook al zie je mij niet meer 
Wilma  
 zingt mee , ze maken samen een dansje. 
Toos  
 kijkt geërgerd. Wilma, we hebben nog meer te doen. En hoe vaak moet ik je nog 
 zeggen dat de  verpleging hier de mensen met de achternaam aanspreekt. 
Wilma 
 En hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik geen verpleging ben. Ik ben huishoudelijke 
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 hulp en iedereen vindt het fijn als ik ze bij de voornaam noem.  
Petra Panken 
 Euh..hoho 
Wilma 
 Behalve u natuurlijk mevrouw Panken. Maar u bent dan ook van adel.  
 Wie danst ermee?? Victor, kom leg je pijp even weg en maak een dansje met Trudy. 
Victor 
 Nee ik wil niet sjansen met Trudy. Ik sjans liever met Petra. 
Petra 
 Maar Victor, dat lijkt me een geweldig plan. 
Victor  
 loopt naar Petra en nodigt haar uit voor een dansje 
Wilma 
 Kom je Dina??  
Dina en Trudy  
 dansen samen.  
Wilma 
 zet weer een nummer in en Iedereen zingt en danst mee mee. 
 Loopt naar Benno Buuren. Aait hem over de rug.  
 Wilt u ook dansen, kom dan…kom maar.   
Benno  
 wil in eerste instantie niet vanwege de riem maar Wilma houdt aan en hij staat op en 
 loopt mee, hij trekt de stoel achter zich aan. Dan ziet Wilma het pas. 
Wilma 
 Wat is dit?? 
Allen 
 Wijzen allemaal met een vinger naar Toos,  
Wilma  
 kijkt naar Toos en begrijpt zonder woorden wat er gebeurd is. 
Toos  
 loopt vlug naar Benno en doet de riem af Grapje, grapje meneer Schil 
Wilma 
 Dit zijn geen grapjes zuster Toos, dit kan toch gewoon niet?!! 
Toos 
 Kom op zuurpruim…tis gewoon een grapje. Gooit de riem in de vuilnisbak   
 Zo weg ermee, hahahahaha grapje 
 Koffie dan maar?  
Trudy  
 begint meteen "koffie koffie lekker bakkie"te zingen. 
Toos 
 Slijmend tegen Trudy Wat zingt u toch prachtig mevrouw Thijssen 
 Ze helpt iedereen quasi vriendelijk weer in de stoel en als iedereen zit.. 
 Ik haal de koffie even en ik breng meteen brood mee. Uit het vuistje vandaag dan 
 lopen we weer wat in op schema. Af naar keuken. 
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Victor 
 Brood uit een puistje?? Gedverderrie!! 
Wilma 
 Uit het vuistje Victor het vuistje Steekt een vuist omhoog 
Victor 
 Wat krijgen we nou !!? Komt boksend in de lucht op Wilma af. 
 Ik laat me niet bedreigen door zo'n stomme zuster. Ik was ooit een nationaal 
 bokskampioen hoor. 
 Nederlands kampioenschap 1965. Ik ben nog steeds jong, wild aantrekkelijk en in 
 topconditie. Ik sla die zuster meteen knock-out 
Wilma 
 Loopt achteruit. Victor die haar volgt, is al snel buiten adem. Hijgt en puft. 
 Nog steeds in topconditie Victor? 
Petra 
 Victor schei uit met die flauwekul, zo dadelijk krijg je nog een hartverzakking 
 Loopt op hem toe, Voor mij ben je nog altijd wild en jong aantrekkelijk nou goed 
Victor 
 Hij zoekt puffend steun bij haar. Nog steeds een onverslaanbare kampioen, niet kapot 
 te krijgen 
Petra  
 Helpt hem in een stoel Nee natuurlijk, niet kapot te krijgen. Dat zien we allemaal. Ga 
 zitten en hou je gemak. 
Victor 
 Ja lekker, een stukje gebak.  
 
Petra 
 Hou je gemak!! Wijst op haar oor Dove kwartel. 
  
Scene 3 
Dina Duits  
 Zoekt iets. Waar is het toch, waar heb ik het toch? 
 Wilma 
 Wat zoek je toch Dina?? 
Dina Duits 
 Ben ik iets kwijt? 
Wilma 
 Ik denk het, want je loopt iets te zoeken. 
 Kom toch nog even lekker zitten. De zuster maakt een ontbijtje 
Dina Duits 
 Maar ik moet het toch ff zoeken? 
Wilma  
 Wat? 
Dina Duits 
 Ik heb geen idee maar jij zegt dat ik iets kwijt ben omdat ik loop te zoeken.  
 Als ik wist wat het was zou ik het zeggen. 
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Wilma 
 We zoeken strakjes wel even samen, kom nu lekker even zitten. Dina gaat zitten 

 Kijk eens buiten, het zonnetje schijnt al. Dat wordt een mooie dag. Het lijkt 
wel zomer. 

Trudy Thijssen 
 Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de wielewaal…kom zing dan mee 
 allemaal 
 Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de wielewaal en hoor je dan die 
 muzikant dan is het  zomer in het land 
 Allemaal!  
Allen 
 Zingen dudeljo zingt zijn lied dudeljo zingt zijn lied dudejo en anders niet  
Wilma  
 klapt  
Trudy  
 buigt. 
Janus Jonkers 
 Goed gedaan Trudy. Jij zingt als een varken dat geslacht wordt. Doet me denken aan 
 oude tijden. Als wij een varken slachtte dan hing mijn vader dat aan de leer en sneed 
 zo zijn nek door maakt gebaar langs nek..rats. En bloeien jongen, bloeien als een 
 rund. Ja en ‘t was geen eens een rund.  
 En als ie dan helemaal leeggebloed was dan ging ie aan het snijden. Lekker vlees 
 hoor…eigen varken. 
Riekie 
 Zou je nog weten hoe het moest Janus? 
Janus 
 Zeker weten, ik kan het op dat varken van een zuster wel eens laten zien…geef me 
 maar eens een mes.   

Wacht ik ga er zelf wel een halen. Onder mijn bedmatras heb ik er eentje liggen. 
Riekie  
 Doe maar niet Janus, dan krijg je problemen. 
Petra Panken 
 Waar blijft de gevulde heer, komt de gevulde heer nog Wilma? 
Wilma 
 Zeker weten, vanmiddag komt hij mevrouw Panken. 
Benno 
 Mag ik een hond zuster? Ik wil zo graag een hond. 
Wilma 
 Maar Benno, ik heb hier niks te zeggen. Ik ben de zuster niet. 
 Van mij zou het best mogen hoor, ik ben gek met honden.  
 Zuster Toos zegt dat de directeur het nooit goed zal vinden. 
Dina 
 Kun jij het eens aan hem vragen Wilma? 
Wilma 
 Dat doe ik, wie weet dat het toch mag. De directeur heeft een volkstuintje op ons 
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 complex. Hij heeft zelf ook een hond. Ik zal eens met hem praten. het is geen 
 onaardige man hoor. 
Benno 
 Ik heb al wel 30 brieven geschreven naar de directeur maar ik hoor maar niks van 
 hem. Zuster Toos wil het gewoon niet, dat denk ik. 
 Gek eigenlijk want ze behandeld ons wel als een hond. 
Riekie 
 We hoeven dit toch niet te pikken zeker? 
Wilma 
 Ik ben bang dat er weinig is wat jullie er aan kunnen doen. Zuster Toos is hier 
 tenslotte de baas en ik denk dat…. 
Toos komt tijdens tekst binnen Wilma slikt haar woorden in. 
 
Scene 4 
Toos heeft het niet onder controle, Wilma regeert met zachte hand 
Toos 
 Binnen met dienblad gesmeerd brood en koffie 
 Koffietijd 
Victor de Vries 
 Koffer kwijt? Waar gaat ze heen dan? Gaat ze weg? Mooi, zijn we die ook weer kwijt. 
 Wacht ik haal mijn eigen koffer even zuster Toos, Die mag u wel lenen, wat zeg ik hou 
 het maar.  
Dina Duits 
 Nee Victor..koffietijd. Maakt drinkgebaar 
Trudy 
 Koffie koffie lekker bakkie 
Victor de Vries 
 Jammer, ik dacht, daar komen we makkelijk van af. Ik kan ze missen als kiespijn. 
Toos 
 Kom even allemaal aan tafel, hup hup, we hebben nog meer te doen. 
 Nog steeds slijmend naar Benno. Meneer Buuren kom hier maar lekker zitten. 
 We zouden toch niet willen dat u iets te klagen heeft…klachten daar kunnen we niks 
 mee toch. Kom maar lekker zitten. Geeft hem een zetje, Benno valt in de stoel. 
 Zo…die zit. 
Dina 
 Slijmjurk 
Toos 
 Draait zich om naar Dina Sorry, wat zeiden we daar 
Dina 
 Jurk…ik moet een schone jurk want er zit een vlekje op….kijk hier. 
Toos 
 Niks daar van, allemaal extra werk daar hebben we geen tijd voor. Vooruit zitten. 
Dina  
 gaat zitten 
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Wilma 
 Toos kan ik je strakjes misschien even spreken? 
Toos 
 Waarover? Geen onzin hoop ik, ik heb wel wat beters te doen. 
Wilma 
 Ik wilde de directeur vragen of Benno misschien toch een hond zou mogen.  
 We kunnen er allemaal voor zorgen en desnoods kom ik het beestje extra uit laten. 
 Als we het de directeur gewoon vragen, nee hebben we ja kunnen we krijgen. 
 Gewoon zo'n klein hondje wat niemand in de weg loopt 
Toos 
 Niks ervan, ik wil er niks meer over horen, hebben jullie dat allemaal begrepen. 
 Stilte Ik hoor niks….hebben jullie dat begrepen? 
Allen 
 Ja 
Toos 
 Ja wat? 
Allen 
 Ja zuster Toos 
Iedereen gaat zitten en Toos deelt brood uit. Wilma schenk koffie in. 
Maak van dit ontbijt een grappige scene. Mensen die hun gebit even uitdoen en afpoetsen, 
verwisselingen van boterhammen en /of beleg etc 
Einde scene, het is even stil. 
Toos  
 neemt zelf ook een boterham. Hè hè even rust.  
Janus 
 Als het varken aan de trog zit kwiekt het niet. 
 
 
Scene 5 
Toos 
 Lang genoeg gezeten, tijd voor was en strijk. 
Petra 
 Maar ik heb mijn boterham nog niet op. 
Toos 
 Jammer jammer jammer 
Wilma 
 Kom dan bewaar ik hem voor u mevrouw Panken en dan kunt u na het wassen de rest 
 op eten. 
Toos 
 Welja leg er maar eieren onder. 
Victor 
 Wil jij me wassen Wilma? 
Wilma 
 Ik zou graag eens even lekker over u rug wassen 
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Victor 
 Nee ik hoef niet te plassen, of je me wilt wassen 
Toos 
 Daar is ze niet voor opgeleid 
Victor 
 Ja hoor, u wil ik wel kwijt zuster. 
Wilma 
 Dat is niet mijn taak Victor. 
Toos ergert zich Wilma ziet de humor er wel van in. 
Victor 
 Nee hoor het hoeft niet zo vaak. 1x per week vind ik wel voldoende 
Wilma 
 Het is niet mijn taak, Roept in zijn oor Ik mag dat niet 
Victor 
 Ja, ja, je hoeft niet zo te roepen. 
Wilma  
 neemt alle spullen mee naar de keuken 
Toos  
 rijdt een ondertussen een groot (oud ziekenhuis-)kamerscherm in het midden van de 
 ruimte. 
Riekie 

Ik ga niet in de douche, ik ben nog spik en span. Vroeger ging ik 1 x per week in de 
teil. In het zelfde water als mijn drie oudere zussen. 

 En nooit ziek geweest hè, nooit. Dat gedouch van tegenwoordig, ik zeg je dat is 
 nergens goed voor. 
Toos 
 Maar het is ondertussen al 2 weken geleden mevrouw Duits 
Petra 
 Ja, dat kun je wel ruiken ook. 
Riekie 
 Ik ga NIET, zonde van al dat water 
Trudy 
 Zingt Brand in Mokum, brand in Mokum, zie daarginder zie daarginder brand brand 
 brand  brand  en daar is geen water meer en daar is geen water meer 
Riekie 
 Precies Trudy, dus laten we er maar zuinig op zijn. 
Petra Panken 
 Ik ben gek op water. Heerlijk lekker lang in bad liggen.  
Dina 
 Nou DAT kun je hier wel vergeten Petra. 
Janus 
 Op de boerderij hebben we nog een bad liggen als trog voor de koeien. Daar passen jij 
 en je bevallige bipsje wel in. 
Petra  
 Staat op en draait haar bips naar Janus. Ja Janus, vind je het nog een bevallig bipsje? 
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Janus 
 Ik heb erger gezien, maar de vraag is…voelt het nog bevallig? 
Petra 
 Probeer het eens. 
Janus 
 Weet je dat wel zeker?? 
Petra 
 Tuurlijk, voel maar even, meten is weten. 
Janus 
 Staat op en voelt de billen van Petra. Zo zo…dat is nog stevig vlees. Mijn beste koe 
 heette ook Petra. Je doet haar naam eer aan. 
Petra 
 Giegelt. Janus toch 
Victor 

Heeft het allemaal met leden ogen aangezien. Maakt met zijn handen een 
boksgebaar. 

 Moet ik mijn bokshandschoenen uit de mottenballen halen? 
Janus 
 Laat vlug los Nee nee Victor, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Deze hamlappen 
 zijn geheel de  uwe. Duwt Petra naar Victor 
Victor 
  legt zijn handen op billen van Petra 
Toos 
 Stelletje oversekste ouwe bejaarden, hup we gaan beginnen 
Een muziekje klinkt en een voor een worden de bewoners achter het scherm door geduwd. 
Sommige bewoners moeten gevangen worden om, andere laten zich gewillig door de 
wasstraat werken. 
Wie zien onder andere zeepbellen, armen die omhoog gaat. Horen kreten van zuster Toos 
"even bukken, handjes in de lucht" etc 
Protesterende kreten van bewoners. 
Aan de andere kant van het scherm komen de bewoners aangekleed te voorschijn. Ze blijven 
daar netjes op een rijtje staan. 
Als iedereen geweest is begint Toos met de finishing touch, een kam over alle haren heen, 
spuit met een luchtje over alle kleren. Iedereen zwaait de geur weg omdat ze het vies vinden 
ruiken. Muziekje klaar 
Wilma 
 Op vanuit keuken. Zo alles is weer aan kant. 
Toos 
 En wij zijn weer fris en fruitig. De dag kan nu echt beginnen. Tijd voor maakt 
 enthousiaste gebaren bingo bingo bingo. 
Allen 
 Zuchten, niemand heeft zin. 
Toos 
 Kom op, er zijn senioren genoeg die een moord doen voor een lekker stevig robbertje 
 bingo. 
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Janus 
 Met plezier…ik pak mijn mes. Loopt naar kamer  
Toos 
  gaat af om de bingospullen te halen en neemt de kamerschermen meteen mee. 
Janus  
 Op met groot slagersmes 
 Ik heb hier al varkens genoeg mee geslacht. Zo'n zuster moet zo‘n probleem niet zijn.  
 Nog steeds vlijmscherp. 
Trudy 
 Doe nou niet Janus.  
Janus 
 Ik ben die vrouw zo beu. Hoe die ooit haar diploma gehaald heeft mag Joost weten 
Dina 
 Vraag het hem eens als hij vanmiddag komt. 
Victor 
 Gekregen bij een pakje boter….kan niet anders. 
Janus 
 Hoe dan ook, het lijkt me tijd om haar uit de weg te ruimen. Loopt richting keuken en 
 gaat naast de  deur staan 
 Als ze binnen komt is ze de mijne..  
Wilma 
 Het wordt hier zo'n bloedbad en dan moet ik alles opruimen. Dat wil je me toch niet 
 aandoen Janus.  
Janus 
 Nou vort, omdat jij het zegt.  Gaat weer zitten.  
Riekie 
 Er moet toch een goeie manier bestaan om van die vrouw af te komen? Zonder bloed 
 vergieten, pijnloos en geruisloos. In een vat met zoutzuur op lossen?! 
Petra 
 Wilma als jij nou eens een diploma voor verpleegster gaat halen 
Wilma 
 Ik ben er niet slim genoeg voor ben ik bang 
Janus 
 Maar het zit hem niet in slimmigheid maar in liefde en zorgzaamheid. Daar heb jij zat 
 van 
Wilma 
 Dankjewel Janus, lief dat je dat zegt. 
 Loopt op hem af en geeft hem een knuffel 
Toos 
 Komt binnen met bingospullen. Bingo bingo bingo  
Allen 
 Nee hè 
 
      zwart 
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scene 6  
Iedereen zit aan tafel met een bingokaart. Toos draait enthousiast aan het rad en roept de 
nummers af. Wilma helpt daar waar nodig. 
Maak een grappige scene door de bewoners Toos te laten plagen om te kunnen stoppen met 
dit stomme spelletje. Ze hebben het niet gehoord, roepen expres een ander nummer. Ze staan 
op om naar toilet te gaan, ze gaan hard zingen etc etc 
Toos 
 Nummer 90, nummer 90 
Trudy 
 Wanneer is het pauze? 
Toos 

Als we een volle kaart hebben mevrouw Thijssen dan is het spelletje af en stoppen 
we.  Eerder niet 

Dina 
 Staat op. Kip kip kip. Kip kip kip. Waar is ie toch 
Wilma' 
 Dina ga maar zitten we hebben hier geen kippen 
Dina 
 Ik weet zeker van wel. Zo'n grote zwarte kip. Ergens moet ie zitten. 
Wilma 
 Kom nu maar even zitten, na de bingo help ik je zoeken goed?  
Dina  
 gaat onder wat protest zitten 
Benno 
 Staat op en loopt richting toilet 
Toos 
 En waar gaan wij heen meneer Buuren 
Benno 
 Naar toilet 
Toos 
 Nee nee, wij gaan niet naar de toilet, ZIT ! 
Benno  
 gaat zitten. 
Toos 
 Nummer 4, nummer vier 
Victor 
 Ja lekker een glaasje bier. Dat gaat er altijd wel in. 
Trudy 
 Ja zo'n reisje langs de rijn rijn rijn, ‘s avonds in de maneschijn schijn schijn.  
 Met een lekker glaasje bier bier bier , aan de zwier zwier zwier, op de rivier vier vier 
Toos 
 Stop! 
Wilma 
 Nummer vier Victor, laat eens kijken. Nee die heb jij niet 
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Toos 
 Nummer 80 
Trudy 
 80 rode rozen voor oma lief zou ik haar zo graag eens willen geven 
Toos 
 Stop nou toch eens met dat kattengejank 
Benno 
 Staat op, ik moet plassen 
Toos 
 Meneer Buuren wij gaan niet plassen, zit 
Benno   
 gaat zitten 
Toos 
 nummer 3 
Trudy 
 drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten 
Toos 
 Ik word hier nog eens knettergek 
Petra 
 Dat zou mooi zijn  
Benno 
 staat op Ik moet echt plassen. 
Toos  
 We hebben geen tijd, we zijn bezig met een spelletje. 
Benno 
 Wilma breng jij me dan eventjes 
Wilma 
 Maar ik mag dat niet 
Toos 
 Zij is geen gediplomeerde zuster 
Benno 
 Ik ben ook geen gediplomeerde bejaarde.  
 En dadelijk plas ik gediplomeerd in mijn broek!! 
 lopen samen af. 
Toos 
 Roept hen na. 
 Als er iets fout gaat is het niet mijn verantwoording, dat jullie dat maar weten 
Riekie 
 Als we niet meer compleet zijn kunnen we net zo goed stoppen.  
 
Dina Duits 
 Staat op. Kan ik meteen mijn zwarte kip zoeken. Kip kip kip, kip kip kip. 
Toos 
 Niks ervan, we gaan door. 
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Trudy 
 We zullen doorgaan tot we aan het gaatje zijn, we zullen doorgaan, we zullen 
 doorgaan 
Toos 
 Als u nu niet ophoudt mevrouw Thijssen dan krijgt u vanavond geen gehaktbal. Goed 
 begrepen 
Benno en Wilma komen ondertussen terug. 
Wilma 
 Zullen we maar gewoon stoppen? Iedereen bevestigd maar Toos wil niet 
Toos 
 Nee nee, we gaan door tot er een bingo is gevallen. Dat zijn de spelregels hier. 
 Mevrouw Duits, zitten.  
Wilma  
 helpt Dina terug in haar stoel 
Toos 
 Nummer 10, nummer 10 
Dina Duits 
 Bingo bingo bingo 
Toos 
 Nu al, Wilma even checken 
Wilma  
 Checkt, zegt zachtjes tegen Dina Het is een valse bingo Dina 
Dina 
 Alsof ik dat niet weet, speel nu mee Wilma 
Wilma 
 Bingo bingo bingo 
Toos 
 Nu al, dat kan bijna niet. Laat zien. Loopt richting Dina 
Dina 
 Pakt haar kaartje en houdt dat richting Toos. Hier kijk maar even. Ondertussen bibbert 
 ze "per ongeluk”' zo hard dat alle plaatjes op de grond vallen 
 Och..hè kijk nou toch. Sinds ik de 80 gepasseerd ben bibber ik toch zo vreselijk hard 
 af en toe.  
Wilma  
 raapt alles op 
Toos 
 Wilma was het een bingo bingo bingo? 
Wilma  
 kijkt wat weg.  
Toos 
 Eerlijk zeggen!! 
Dina  
 geeft Wilma een zetje. Zeg het toch eerlijk Wilma. Het was bingo bingo bingo. En dan 
 is er koffie . 
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Wilma  
 Het was Bingo bingo bingo en nu is het koffie. 
Iedereen schuift zijn kaart aan de kanten. Ze zijn blij dat ze van het spelletje af zijn. 
 
Scene 7 
Toos 
 Mooi ik ga even een sigaretje roken. Af via keuken 
Wilma 
 Wie wil er koffie? 
Dina 
 Ik heb liever mijn kip. 
Trudy  
 zingt Koffie koffie, lekker bakkie 
Wilma 
 Schenkt iedereen in. 
Petra 
 Waar is de gevulde heer Wilma? 
Wilma 
 Die komt vanmiddag, met James.  
 Je hebt je zoon al een tijdje niet gezien hè Janus. 
Janus 
 De boerderij moet verkocht en dat valt in deze tijd niet mee. Daar is ie nogal druk 
 mee. Jammer dat hij het bedrijf niet voort wil zetten. Maar ja kinderen maken hun 
 eigen keus 
Victor 
 Ja iedereen heeft een eigen neus. Stel je voor dat ik die mopneus van jou had. 
Petra 
 Nou dan wilde ik geen verkering met je Victor. 
Riekie 
 Jullie zijn te oud voor verkering. De bloemetjes zijn allang uitgebloeid. 
Petra 

Bij mij is nog niet veel honing weggehaald. Maar één keer getrouwd en geen 
kinderen. Tis allemaal nog redelijk vers daar beneden.  

 Hoeveel kinderen heb jij ook al weer Dina? 
Dina 
 12 in 12 jaar tijd. Ook een tweeling moet ik eerlijk zeggen 
Janus 
 Dus jij was net een bus, er zat altijd iemand in.  
Dina 
 Ja, beetje uitgeleefde bus na 12. Maar ik zou het zo weer overdoen. 
 Die stralende koppies, dat plezier, dat geluid van spelende kinderen. 
 Hun eerst tandje, hun eerste lachje…  
Trudy 
 Zingt. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft… 
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Victor 
 Bij ons thuis waren we met 13 kinderen. En ons moeder zei na haar bevallingen altijd  
 tegen mijn vader "Ik heb nog zo gezegd, dat ding wijst naar kruis dat ding is alleen om 
 te plassen, het is alleen om te plassen". Maar mijn vader wist wel beter lacht 
 Tegen Petra. Die van mij is voornamelijk gebruikt om te plassen. Dus nog lang niet 
 versleten. 
Janus 
 Lacht Die van mij ook, ik heb maar 1 zoon, onze Joost. Lacht 
 Maar wel een hele goeie! 
Wilma 
 Uw zoon is een geweldige kerel. Hij is knap, lief en zorgzaam…. Je kunt zien dat ze 
 verliefd is, ze verliest zichzelf in de omschrijving. De rest vindt daar het zijne van, de 
 een vindt het overdreven, de ander lief, de volgende wat lachwekkend. 

 Wilma heeft niets in de gaten 
 Hij heeft prachtige bruine ogen, soms lijkt het of hij zo door me heen kijkt, midden in 
 mijn ziel. 
 Zijn stem klinkt zo warm donkerbruin, net een contrabas. 
 En die borstkas van hem, alsof ie dagen in de sportschool bezig is   
Janus 
 Maakt zijn borst breed. Ik zeg het…een evenbeeld van mij. 
Wilma  
 Hij heeft van die mooie bruine haren, krulletjes, nou ja eigenlijk zijn het geen 
 krulletjes, het is meer slag hè. Hij heeft slag in zijn haren 
Riekie 
 Nou volgens mij ben jij zelf wat van slag. 
Wilma 
 Dat die man nooit een vrouw gevonden heeft dat vind ik echt ongelooflijk. 
 Zo´n leuke kerel. Ik wed als hij mee doet aan boer zoekt vrouw dat er 1000 brieven 
 binnen komen. 
Victor 
 Staat op en maakt boksbewegingen. Waar…waar zijn die dieven? 
 Kom maar op, Victor lust jullie rauw. Ik sla zo hard dat je sterretjes ziet. 
Petra 
 Victor doe toch eens rustig en ga zitten. Tikt Wilma op haar schouder 
 Meiske luister, verliefd zijn is oke maar je moet er niet in verzuipen. 
 Wij vrouwen moeten ons hoofd koel houden. 
 Zorg dat je na kunt blijven denken. Kijk naar Victor, er komt een dag dat je voor twee 
 moet denken.  
Wilma 
 Komt weer terug op aarde. He, wat??  
Petra 
 Joost is een leuke kerel maar blijf bij de tijd meid....blijf bij de tijd. 
Dina 
 Die gedurende de scene heeft lopen zoeken,  
 Haaahaaa KIP IK HEB JE!! 
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 Haalt ´n fles zwarte kip advocaat glaasje en lepeltje uit de plantenbak, schenkt 
 zichzelf een glaasje in en begint te lepelen 
Wilma 
 Dus dat was je kwijt Dina. Is het daar niet een beetje vroeg voor? 
Dina 
 Ik moet het nog leren eten en…… het is nooit te vroeg om te leren. 
Wilma 
 Laat het de zuster maar niet zien, die spoelt het meteen door de wc. 
Trudy 
 Advocaatje leef je nog ija deja ja meneer ik ben er nog… 
Dina 
 Als ze dat zou durven dan…dan 
Benno 
 Dan stuurde ik mijn waakhond er op af. gromt 
Dina 
 Precies… 
Janus 
 In één hap…zuster weg. 
Victor 
 lekker pech 
 
Scene 8 
We horen Toos aankomen, Dina verstopt advocaatje snel. De rest gaat er snel voorstaan om 
haar af te dekken. 
 
Toos 
 Op uit keuken. Zo dat doet een mens goed. 
Allen 
 staan op een rijtje voor Dina met grote onschuldige ogen te kijken. 
Toos 
 Wat zijn wij aan het doen? Wij doen iets wat niet mag….nou???? 
 Dreigend. Wat zijn wij aan het doen????? 
Wilma 
 Verzint snel. We deden een spelletje Toos. 
 Ja let op, daar gaat ie weer. Ik tel tot drie, op een rijtje van klein naar groot. 
 1,2,3. Iedereen loopt door elkaar en uiteindelijk staan ze allemaal op een rijtje van 
 klein. naar groot  
 Ik tel tot drie, op een rijtje wie heeft de meeste hulpmiddelen op zijn nachtkastje 
 liggen…1,2,3 
 Iedereen loopt en praat door elkaar. 
 Ja vlug, nog 5 tellen en dan moet iedereen op zijn plaats staan, 1 , 2,3,4,5 
Allen 
 staan op een rijtje 
Wilma  
 loopt ze langs en telt op vingers mee wat er opgenoemd wordt. 
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 Petra ? 
Petra 
 1, alleen een gebit. De rest reageert lacherig  
 Slaat een kruis en spuugt hard tussen twee vingers door 
 Ik zweer het alleen een gebit.  
Wilma 
 En dat is alles????? 
Petra 
 Ja, ik zweer het op ‘t graf van mijn moeder 
 Slaat nog een kruis en spuugt tussen vingers  
Allen 

Lachen, ze weten wel beter. 
Victor 
 Gebit, steunzolen en een bril. 
Janus 
 En verder Victor?? 
Victor 
 Verf? Wat is dat nu voor hulpmiddel?? 
Wilma 
 En verder..wijst op haar oor vergeet je niet iets Victor?? 
Victor 
 Laat oren zien. Er zit hier niks…. 
Iedereen 
 Nee, want doen Victor na "dat heb jij niet nodig" 
Victor 
 Nee, precies. Rest lacht. 
Wilma 
 We tellen het mee Victor… telt op vingers. 
 Gebit, steunzolen, bril en ???? 
Victor 
 Oke, oke en een hoorapparaat. 
Wilma 
 Dat is dan 4. 
Janus 
  Gebit, steunzolen, bril, pacemaker  
Wilma 
 4 
Riekie 
 Gebit, bril, steunkousen en steunzolen 
Wilma 
 Ook 4 
Dina 
 Gebit, steunzolen, steunkousen, bril  en rollator. 
Wilma 
 Dat is 5. 
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Benno 
 Daar kom ik niet overheen. Gebit, steunkousen, bril, inlegluier en wandelstok. 
Wilma 
 Dat is dus ook 5.  
 Nou Trudy, jij spant de kroon met……?? 
Trudy 
 Bril, gebit, steunzolen, steunkousen, rollator, en……tatatataaa mijn scootmobiel 
 buiten. 
allen 
 klappen 
Toos 
 Wat een onzin, wat een belachelijke onzin. 
 Kom op allemaal aan tafel, we moeten eten 
Petra 
 Maar ik heb mijn eerste boterham nog niet op. 
Toos 
 Kan me niet schelen, we moeten op schema blijven. Straks staat meneer Jonkers 
 junior op de stoep en dan krijgen we weer gezeur dat we niet klaar zijn. 
 Hup aan tafel. 
Wilma 
 Wordt opgewonden blij. Oooh ja ja hup hup vooruit iedereen we moeten klaar zijn als 
 meneer Jonkers Junior komt. 
Allen 
 zuchten, protesteren maar lopen naar tafel 
 

Fade out 
 

Scene 9 
Later die middag iedereen heeft een plekje. Mensen aan tafel met de krant, duttend in een 
stoel. Dina die rond loopt te zoeken 
Dina 
 Tok tok tok, waar is mijn sok. 
Wilma 
 Kijkt of Toos het misschien hoort/ziet. Dina de zwarte kip zit in die plantenbak. 
Dina 
 Nee die ben ik niet kwijt, ik ben mijn sok kwijt 
Janus 
 Kijk in de spiegel en je ziet een sok. Een hele ouwe sok. 
Dina 
 Kijkt in de Spiegel. Nou deze ouwe sok mag er nog best wezen al zeg ik het zelf. 
 Ik ben best goed opgedroogd. Dat kan ik van jou niet zeggen Janus. 
Janus 
 Vroeger was ik een knappe kerel. Moet je strakjes mijn zoon Joost zien.  
 Dan zie je mij in mijn jonge jaren. 
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Wilma 
 Wordt wat zenuwachtig, kijkt in de spiegel of ze er goed genoeg uit ziet. 
 Het is bijna 2 uur, je zoon zal zo wel hier zijn Janus 
Trudy 
 Zingt Janus Janus pak me nog een keer, pak me nog een keer.. 
Janus  
 Staat op en rent achter Trudy aan. Kom hier dan lekker kippetje, kom dan. 
Wilma 
 Janus, janus kijk nou uit direct struikel je en breek je een heup. 
 
Joost 
 Op via keuken, kijkt het tafereel af, lacht. Zo pa…je weet nog steeds van wanten. 
Petra 
 James, eindelijk!! James en de gevulde heer. 
 Loopt op hem toe en kust hem 
 Jij bent de beste butler die ik ooit gehad heb. 
 Waar bleef je toch al die tijd. Waar is meneer de gevulde heer... 
Joost heeft een plastic tasje in de hand. Mevrouw Panken wil daar in kijken, Joost houtd het 
tasje wat weg, mevrouw Panken draait zo steeds rondjes om Joost 
Petra 
 Zit ie hier in meneer de gevulde heer?? 
Joost 
 Zeker mevrouw Panken. Kijkt u eens 
 Petra pakt de koeken aan en begint een beetje propperig te eten. 
Victor 
 Deze gevulde heer slaat op zijn buikje wil ook wel een gevulde heer.   
 Gaat naast Petra zitten die met wat tegenzin de koeken deelt 
Wilma en Joost begroeten elkaar wat verlegen. Draaien een beetje om elkaar heen 
Janus 
 Hee jongen, mooi dat je er bent. Kom zitten. Hoe is het op de boerderij? 
Joost 
 Er zijn kijkers genoeg, maar geen kopers. 
Wilma 
 Het is toch zonde van zo 'n mooie grote prachtige boerderij. 
Joost 
 Tja, er zit niemand meer te wachten op een boerenbedrijf. En wat moet je met zoveel 
 grond, stallen  en een huis als je er geen bedrijf wilt voeren. Het platteland trekt leeg 
 Wilma. 
Wilma 
 Als ik het betalen kon kocht ik het. Lijkt me heerlijk om een "volkstuintje" te hebben 
 van ruim 15 hectare. 
Joost 
 Maar het is een hoop werk Wilma, vergis je niet. 
Wilma 
 Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan 
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Riekie 
 Wat kost zo'n boerderij Joost? 
Joost 
 Nou deze moet al gauw 4 ton opbrengen willen we er iets aan over houden. En in 
 deze tijd staan huizen erg lang leeg. 
 Pa…we denken er daarom over om het maar per op bod te verkopen. Het zal zo 'n 
 hoge prijs niet geven maar nu staat het ook maar te verkommeren 
Janus 
 Verdrietig Kon ik er maar terug. Maar sinds je moeder 15 jaar geleden dood ging werd 
 het me gewoon allemaal te veel jongen. Ik heb het nog even uitgezongen maar ik ging 
 er stilletjes kapot.  
Trudy  
 Aait hem over zijn rug en zingt. Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en 
 de aarde. Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Joost 
 Troost zijn vader. Ik weet het pa. Kom op, kop op. Moeder zou je liever achter 
 kippetjes aan zien hollen. 
Trudy 
 ik wil jou kippetje wel zijn Janus. geeft hem een kus 
Joost 
 Kom op, genoeg getreurd, naar buiten. de zon schijnt. 
 We hoeven geen jas aan want het is heerlijk weer. 
Wilma 
 Ja leuk, dan lopen we even langs mijn volkstuintje. 
Iedereen  
 staan enthousiast op en lopen allemaal richting keuken 
 
scene 10 
Toos 
 Komt net naar binnen. En waar gaan wij heen? 
Joost 
 Naar buiten, even echte lucht happen. Iedereen zit hier maar opgesloten de hele dag. 
Toos 
 Ik dacht het niet, ik ben verantwoordelijk voor dit hele zooitje. 
 Als er iets gebeurd ben ik mijn baan straks kwijt. 
Petra 
 Als dat zou kunnen. 
Janus 
 Ik doe er een moord voor, waar is mijn mes. 
Joost 
 Pa, doe geen gekke dingen. 
 Tegen Toos U doet nooit eens iets leuks, hebt altijd commentaar, u regeert met harde 
 hand, zo ga je  niet met mensen om. Neemt u eens een voorbeeld aan Wilma hier. 
Toos 
 Wilma is geen gediplomeerd verpleegkundige. 
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Joost 
 Nee maar Wilma heeft een hart.. op de plek waar bij u een gat zit Wilma lacht 
 verlegen 
Toos 
 Beledigd 
Joost 
 Als het aan mij ligt bent u vandaag nog uw baan kwijt. Ik ga beklag doen bij de 
 directeur. 
Toos 
 Maar het ligt toevallig niet aan u.  
 En..doe dat vooral meneer Jonkers. De directeur zal zich daar niet druk om maken.  
 Die heeft het druk met vergaderingen, dure bijeenkomsten en het opstrijken van 
 bonussen. die is echt  niet bezig met de mensen op de werkvloer.  
 Ik heb de goede man hier op de afdeling nog nooit gezien. die heeft ‘t te druk met 
 belangrijk doen 
Wilma 
 Och ik heb hem al een paar keer gesproken bij mij op het volkstuincomplex. 
 Het is een aardige man hoor.  
 Ik geloof dat hij het goed voor heeft met ons allemaal. 
Toos   
 Ga toch weg Wilma, ik ken niet één directeur die het goed voor heeft met de 
 werknemers. Het gaat altijd alleen om het vullen van de eigen zakken. 
Joost 
 Hoe dan ook, ik ga mijn beklag doen. 
Toos  
 Moet u doen, moet u vooral doen. Maar voor nu ben ik hier nog de baas meneer 
 Jonkers. 
Joost 
 Maar Wilma kan toch mee! 
Toos 
 Wilma is geen gediplomeerd verpleegkundige die kan die verantwoordelijkheid niet 
 dragen. 
allen 
 protesteren maar Toos wil het niet hebben. 
Toos 
 Tegen Joost, Bezoekuur is voorbij. We zien u de volgende keer weer. duwt hem, onder 
 protest, richting keukendeur. 
Wilma 
 Kom ik laat je even uit. Loopt met hem af tegen Toos Ik ben zo terug zuster Toos. 
Toos 
 Zo..die zijn weg. En nu allemaal naar bed jullie voor een middagdutje.  
 Jaagt iedereen, onder protest,  naar de slaapkamers. 
 Hè hè rust, even de overdracht schrijven voor de late dienst en dan naar huis. 
 Schrijft wat.  Zo. ik heb het er gewoon ingezet.  
 Leest voor "Beste collega's ik zou het op prijs stellen als jullie de rommel niet voor de 
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 vroege dienst  zouden laten liggen. Dat is geen collegialiteit." 
 Te hopen dat ze vanaf nu de troep van de avond wegwerken zodat ik met een 
 opgeruimde afdeling  kan beginnen. 
 Waar blijft die late dienst trouwens. ook al weer te laat. 
Wilma 
 Komt binnen. Kan ik nog iets doen zuster Toos? 
Toos 
 De late dienst is er nog niet. 
 Maar ik ben afgewerkt, het is goed hoor. Die oudjes liggen veilig in bed 
Wilma 
 Maar…je laat zo toch niet alleen achter zeker? 
Toos 
  Als jij hier zit om een beetje op te letten kan ik vertrekken 
Wilma 
 Maar zuster Toos ik ben geen gediplomeerd verpleegkundige. 
Toos 
 Ik wel en ik heb mijn neus er van vol. 
 Roept. Luister ff allemaal. Ik ben naar huis, de late dienst komt zo. Wilma zit hier op 
 de stoel op jullie te letten tot dat de late dienst er is. 
 Ik kom morgenvroeg weer terug en laat ik niks van jullie horen. Is dat duidelijk?  
 Luistert Ik zeg is dat duidelijk? 
allen 
 Vanuit hun kamers Ja. 
Toos 
 Ja wat?? 
Allen 
 Ja zuster Toos. 
Toos 
 Mooi, af via keuken.  
Wilma 
 Voelt zich wat ongemakkelijk/onzeker. Dit kan toch niet waar zijn. 
 Als het mevrouw uit komt krijg ik ineens alle verantwoordelijkheid. 
 Wat als er iets fout gaat? Ik bel de directeur. Loopt naar de telefoon. 
 Kun je me even doorverbinden met de directeur.  
 …Hallo, hallo u spreekt met Wilma Wouters.  
 …Ja inderdaad die van het tuinencomplex.   
 …Oooh mijn margrietjes staan er geweldig bij. Die van u ook zag ik. Ja zeker, 
 heerlijk zo eens lekker buiten, frisse neus. Waar ik voor bel…ik zit hier alleen op 
 Koepel 3. Zuster Toos was afgewerkt en er was nog geen late dienst en nu moet ik van 
 zuster  Toos alleen op de bewoners passen. Is dat wel verantwoord denkt u. 
 …Wat??  
 …U heeft er alle vertrouwen in? Maar ik heb geen diploma hoor.  
 …Meer zelfvertrouwen hebben??  
 …U hoort alleen maar goede dingen van me??van wie ls ik vragen mag? 

…. De zoon van meneer Jonkers is pas nog bij u geweest? 
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…En hij is vol lof?? U maakt me verlegen. 
 …Een bijscholing volgen voor meer verantwoordelijkheden. Zou dat kunnen? 
 ..Als u denkt dat ik dat kan zou ik dat erg graag doen. Het lijkt me heerlijk om de 
 afdeling helemaal in mijn eentje te draaien. Met behulp van de bewoners zelf dan hè. 
 …Oke, ik kan het. Ik doe het, ik ga er voor. Bedankt voor uw vertrouwen. Dan zie ik u 
 binnenkort om verder af te spreken. Dag meneer Cornelissen. 
Joost 
 Komt voorzichtig weer binnen. Ze is weg, dat secreet. 
Wilma 
 Joost ?? 
 Joost 
 Ik had me in de bezemkast op de gang verstopt tot ze daar voorbij kwam. 
 Dit kan toch niet Wilma. Dit laten we niet over onze kant gaan. 
 Zuster Toos is geen knip voor de neus waard. Had ze maar de helft van jou gevoel 
 voor zorg dan was het al voldoende. 
De oudjes steken allemaal hun hoofd zachtjes om de deur en kijken vol genegenheid naar het 
stelletje 
Joost 
 Jij bent lief en geduldig voor die oudjes.  Oudjes knikken instemmend. 
 Jij hebt een hart van goud.  
oudjes 
 Kknikken instemmend. 
Wilma 
 Ooh Joost wat lief dat je dat zegt. 
Joost 
 Het is gewoon zo, dat ziet toch iedereen .  
Oudjes  
 Knikken instemmend 
Joost 
 Eerlijk gezegd ben ik…. 
Wilma 
 Ja ???? 
Joost 
 Ik vind jou….. 
Wilma 
 Ja???? 
Joost 
 Jij bent zo vreselijk….. 
Oudjes 

Reageren met gebaren als kom op zeg ‘t nou, tjonge wat doet hij er lang over enz. 
Janus  
 Loopt naar ze toe om Joost te helpen maar Trudy trekt hem terug.  
Trudy 

Fluistert. Laat ze dat zelf oplossen. 
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Janus 
 Onze Joost is net een schildpad.  

Op zijn tempo heeft ie een vrouw vlak voordat ie zijn laatste adem uitblaast. 
Ik moet hem een zetje geven… 

Riekie 
Houdt hem vast en trekt hem terug. Jij was vast een wilde stier vroeger. Maar 
iedereen doet het op zijn eigen manier Janus…laat hem.  

Joost 
 Wilma… 
Oudjes 

Kijken gespannen naar het tafereel 
Rieke 

Schilpad in aktie. 
Joost 

Wilma zou ik je mogen vragen. 
Wilma  
 Wat?? 
Joost 
 Zou je verkering met me willen.  
Oudjes 
  knikken hard van ja, eindelijk hij heeft het gedurfd. 
Wilma 
 Maar Joost, zijn we daar niet wat te oud voor? 
oudjes  
 schudden hard van nee. 
Joost 
 Denk je niet dat we mooi bij elkaar passen? 
oudjes  
 knikken hard van ja. 
Wilma 
 Dat is het niet Joost, maar kunnen wij op onze leeftijd nog wel…. 
oudjes  
 knikken hard van ja. 
Joost 
 Ja natuurlijk kunnen we nog wel..beetje verlegen…eueuh dingese. 
Wilma 
 Dingese?? 
Joost 
 Jae uh..met elkaar…dingese je weet wel. 
Wilma 
 Je bedoelt …dingese?? 
Janus  
 houdt het niet meer en wil weer aanlopen,  
Trudy  
 houdt hem tegen 
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Joost 
 Ik zeg het recht voor de raap. Je bent nooit te oud om te vrijen. 
Oudjes  
 knikken instemmend. 
Janus  
 Kust van geluk Trudy. 
Wilma en Joost  
 kussen,  
oudjes  
 kijken tevree toe 
Wilma 
 Oooh Joost wat vreselijk. Rukt zich los en loopt bij hem weg Dit kan niet, dit kan en 
 mag gewoon niet.  
Oudjes  
 Schrikken. 
Joost 
 Wat..hou je niet van me?  
Oudjes  
 knikken heftig van ja. 
Wilma 
 Dat is het niet, maar hoe kunnen wij hier zo staan kussen terwijl alle oudjes hier elke 
 dag met die feeks van een Toos moeten leven. 
Joost 

Pakt haar vast. We gaan dit oplossen. Van die oudjes kunnen we niet veel 
verwachten.  

Oudjes  
 kijken verontwaardigt naar elkaar. 
Joost 

Maar wij gaan dit oplossen, ik weet het zeker Wilma.  
 We beginnen met de aanschaf van een hond. 
 Als zuster Toos ziet hoe blij Benno er mee is dan moet ze wel van gedachten 
 veranderen. Zo'n harteloos mens kan het toch niet zijn. Kom we gaan samen naar 
 het kantoor van de directeur. 
Wilma 
 Maar de oudjes dan?  
oudjes  
 sluiten vlug hun deur. 
Joost 
 Die liggen veilig in bed, de late dienst is er zo. En we zijn niet ver weg. Kom Samen af. 
Janus  
 Steekt hoofd buiten zijn deur. Hallo.  
allen 
 Steken hoofd buiten de deur. 
Janus 
 Imiteert "Van die oudjes kunnen we niet veel verwachten, maar wij gaan het 
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 oplossen" 
Allen 
 Nou ja zeg, belachelijk. 
Riekie 
 Die jonkies denken dat wij oudjes niks meer kunnen, we zijn heus niet op ons 
 achterhoofd gevallen. 
Janus 
 We zijn al druk bezig met een oorlogsplan. Wij zijn strijdbaar toch?? 
 Hallo…hallo stelletje dozen horen jullie mij?? Wij zijn strijdbaar!!!! 
Allen 
 Vuisten in de lucht Wij zijn strijdbaar!! 
Victor 
 Janus nu ophouden met dat geschreeuw en nog ff naar bed 
 Vannacht wordt het weer laat. 
Petra 
 Met die nachten wakker heb ik mijn middagschoonheidsslaapje extra hard nodig 
 Janus 
Dina 
 Dus iedereen terug bed in. Vannacht gaan we verder met ons plan. 
Janus 
 Jaahaa! 
Dina 
 Ja wat? 
Allen 
 Ja zuster Toos Iedereen terug in eigen kamer 
Janus 
 Steekt stiekem over en glipt slaapkamer van Dina in. 
 

zwart 
 
scene 11 
tijdsspannen het is nacht, klok slaat 1 uur 
Janus komt zachtjes uit slaapkamer Dina gelopen, steekt over naar eigen kamer. 
Komt daar weer uit, hij heeft iets in z'n handen om tegen intercom/uitluistersysteem te 
plakken zodat de nachtdienst hen niet hoort. Als hij het afgeplakt heeft roept hij 
Janus 
 De klok heit 1, kom er maar uit allemaal, de kust is veilig.  
 Het is afgeplakt, geen mens meer die ons hoort. 
Vanuit alle kamers komen de bewoners naar buiten behalve van Victor en Petra 
Petra 
 Janus, Janus doe mijn hek omlaag. ik kan er niet uit 
Janus 
 Gaat voor deur Petra staan Zie je er fatsoenlijk uit?? 
Petra 
 Ja 
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Janus 
 Dus je hebt je pyjama aan??  
Petra 
 Jahaa Janus zeur niet zo en kom mijn bedhek omlaag doen. 
Janus 
 Knoopjes tot boven toe dicht? 
Petra 
 Janus kom binnen en doe mijn hek omlaag 
Janus 
 Loopt naar binnen  
Dina 
 klopt op de deur van Victor 
 He dove kwartel, kom er uit, de vergadering gaat beginnen. 
 Pakt een zakdoek uit haar ochtendjas en snuit eens heel goed haar neus. 
 Victor !! bonst op de deur.  
 Terwijl ze bonst trekt Victor de deur open en Dina slaat hem recht op zijn neus. Een 
 bloedneus 
 Jezus Victor, normaal moet ik een half uur roepen voordat je het hoort en nu sta je 
 meteen voor mijn neus 
Victor 
 Ja inderdaad dat is mijn neus. Je bent bedankt Dina Duits. 
Dina 
 Sorry, hier hou mijn zakdoek er maar even tegen. 
iedereen is in de huiskamer en gaat aan de tafel zitten 
Janus komt met Petra uit de kamer van Petra 
Victor 
 Petra ben je niet iets vergeten? 
Petra 
 Ja sorry 
  Loopt naar hem toe en geeft hem een kus 
Victor 
 Dat bedoel ik niet Petra 
Petra   
 Kijkt verbaasd in het rond,  
Allen 
 Wijzen naar hun hoofd 
Petra 
 schrikt. Mijn pruik, oh god mijn pruik. Nu weet iedereen dat het niet mijn echte  haren 
 zijn 
Riekie 
 Nou dat wisten we al lang Petra. Imiteert haar gedrag van eerder Puh "alleen een 
 gebit ik zweer het op ‘t graf van mijn moeder" Je blijft niet eeuwig glanzend rood. 
Trudy 
 Zingt Meisjes met rode haren, die kunnen kussen dat is niet mis meisjes met rode 
 haren kunnen  je zeggen wat liefde is. 
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Petra 
 Is ondertussen haar pruik gaan halen en heeft die opgezet. 
 In de haast achterstevoren. 
Trudy 
 Zingt. Als je haar maar goed zit dan is alles oke. Draait de pruik van Petra wat rond… 
Petra 

Hou op met die flauwekul Trudy. 
Victor 
 Kom hier Petra, geef me een kus. 
 Het maakt mij niet uit of je grijs, rood of pimpelpaars bent. 
 Geeft Petra een kus 
Trudy 

Zingt Eeen beetje verliefd, ik dacht een beetje verliefd 
Victor 

Bemoei je er niet mee. 
Alle drie 

Kibbelen tegen elkaar. 
Janus 
 Slaat met de voorzittershamer op de tafel. 
 Orde orde, laten we ons met belangrijkere zaken bezig houden 
 Ik verklaar de vergadering voor geopend. Slaat nog eens met de hamer. 
 wat staat er op de agenda Petra? 
Petra 
 Aanschaf van een hond voor Benno, nieuwe zuster, andere huisvesting 
Janus 
 Oke wie kan ik het woord geven/ 
Benno 
 Staat op. Ik vraag vanaf het moment dat ik hier woon om een hond. Het is toch te gek 
 dat dat niet mag. Een goede waakhond om de afdeling te beschermen tegen enge 
 zusters. 
 Het is die Toos die het tegen houdt. Ik weet zeker dat de brieven die ik geschreven 
 heb voor de directeur door Toos onderschept worden. En waarom, waarom vraag ik 
 jullie af. Wat is er mis met een hond?  
Victor 
 Met jou kont is niks mis Benno. Die van Dina wel, die is een beetje te dik. 
Dina 
 staat boos op Nee zeg jij wint de schoonheidsprijs. Moet je die dikke pens van jou 
 zien 
Janus 
 Orde orde, laten we nu niet elkaar in de haren vliegen maar kijken hoe we 
 gezamenlijk de problemen op kunnen lossen 
Victor 
 Precies. 
Benno 
 Ja kom op zeg, niet zo lichtgeraakt. Het is altijd wat met jullie...vrouwen 
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Trudy 
Zingt vrouwen vrouwen vrouwen voorwaarts in de strijd, weg met de bokken vooruit 
met de geit, we moeten het juk van die kerels eens kwijt, de broek aan getrokken we 
 trekken ten strijd. 

Janus 
 Trudy nu even niet, ga nu zitten. 
 We zijn het er allemaal over eens dat we genoeg hebben van Toos. We zijn het er 
 allemaal over eens dat we genoeg hebben van deze troosteloze boel hier. 
 Er moet iets gebeuren. 
Riekie 

We zitten al weken elke nacht te vergaderingen maar er worden geen besluiten 
 genomen, er komt geen garen op de klos. 
 Ik zeg het jullie, we moeten tot actie komen. Met praten alleen komen we er niet. We 
 zijn toch geen  vrouwen 
Trudy 
 staat op en loopt rond de tafel met de hand strijdbaar in de lucht,  
 Kom op mannen en vrouwen,  
 voorwaarts in de strijd,  
 weg met zuster Toos,  
 aan haar heb ik scheit.  
 We moeten het juk van de zuster eens kwijt 
 Dus verenig u allen en doe mee met de strijd 
Petra 
 Je hebt gelijk Trudy! 
Dina 
 Verhip ja, je hebt gelijk. 
Iedereen 

Beaamt staat op en loopt en zingt met Trudy mee.  
 Kom op mannen en vrouwen,  
 voorwaarts in de strijd,  
 weg met zuster Toos,  
 aan haar heb ik scheit.  
 We moeten het juk van de zuster eens kwijt 
 Dus verenig u allen en doe mee met de strijd 
Janus 
 Pakt de voorzittershamer 
 Orde orde.  
allen 
 Worden weer rustig en gaat zitten 
Janus 
 Oke we zijn het er over eens. Maar hoe pakken we het aan. 
Dina 
 Ik heb wel een idee. Ik spaar mijn pillen nu al weken op. Loopt naar de plantenbak 
 waar de pillen verstopt zijn. Ze wenkt iedereen die bij haar komt staan 
 Als we nu eens…buigen zich naar elkaar toe. We horen niet wat ze zegt. 
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Fade out 

 
Einde zichtversie 

 
   
  


