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Titel:  Welkom bij Jonkers 
Genre:  Blijspel 
Duur:   Avondvullend 
Auteur: Toos van Riet 
Rollen:  11 waarvan 4h/7d 
 
Decor:   
We zien een boerderij, waarvan in ieder geval de huiskamer zichtbaar is voor publiek. 1 deur 
naar opkamer en boven, 1 deur naar keuken, 1 deur naar buiten. 
Deel van het erf met groentetuin, poephuis en deur (of afgang) naar schuur. 
Bankjes om te zitten, kippenren met echte kippen, oude waslijn, misschien een put. 
Een afgang naar hooiberg, misschien zelfs wel deels zichtbaar. 
 
Verhaallijn: 
“Welkom bij Jonkers” kan gespeeld worden als vervolg op “Nooit Versleten” ook verkrijgbaar 
bij dezelfde auteur. 
7 bejaarden hebben deze boerderij gekocht om samen te gaan wonen. Joost (de zoon van 
Janus) en Wilma ( de vriendin van Joost) komen er ook bij wonen om hen te helpen waar nodig. 
De bejaarden komen uit het bejaardenhuis waar ze gevlucht zijn voor de brute zuster Toos. Zij 
behandelde hen slecht en om haar terug te betalen voor haar slechte gedrag hebben ze 
gezorgd dat zuster Toos opgenomen werd in een psychiatrische instelling. 
Klaar, een simpele ziel, woont in de boerderij 1,5 kilometer verderop. Ze verzorgt zichzelf niet 
goed en liefdevol nemen ze haar op in hun midden 
Het loopt allemaal niet zo soepel als de vrijgevochten bejaarden denken. 
De groep denkt van zuster Toos af te zijn en een lang en gelukkig leven te leiden. Maar zit 
zuster Toos wel echt goed opgesloten?? Wat hebben zuster Toos en Klaar met elkaar te maken? 
Als alles volledig in de soep lijkt te lopen is er toch nog redding nabij. Hoe, kijk naar “Welkom 
bij Jonkers” 
Dit stuk staat garant voor een avond lekker lachen. 
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Personages: 
Meneer Benno Buuren  

Heeft een hond (Bello) en is hier altijd mee bezig. Loopt er veel mee rond en praat er 
tegen. Beetje alsof het een kind van hem is. Gromt en blaft als hij dreigensd over wil 
komen op anderen. Praat soms in hondentaal met Bello. 

Meneer Janus Jonkers  
 Een boer, gek op zijn boerderij en buiten werken. 

Heeft een oogje op Trudy. Houdt er van haar de geneugten van eht boerenleven te 
laten ervaren.  

Meneer Joost Jonkers.  
 Zoon van Janus Jonkers, verliefd op Wilma. 
Meneer de Vries  
 Hoort slecht maar weigert een gehoorapparaat te dragen.  
 Hierdoor hoort hij dingen vaak fout waardoor hij het mis beggrijpt. 
 Zit altijd met een pijp in zijn mond.  
Mevrouw Dina Duits  

Is als eigenaar van de boerderij wat stranter geworden. Zij kan het goed vinden met 
Riekie en zij houden samen het huishouden goed aan de gang.. 

Mevrouw Klaar Kuipers 
Oude buurvrouw van enkele kilometers verderop. Woont alleen en “lijkt de draad een 
beetje kwijt” Of dat echt zo is? 
Praat weinig, heeft verzamelwoede. 

Mevrouw Petra Panken  
Sjiekere dame, is erg op goede uiterlijke verzorging gesteld. Moet nog steeds wat 
wennen aan het boerenleven. Vindt veel dingen vies en haat het poephuis buiten. 

Mevrouw Riekie de Rooy  
Zit veel met een breiwerk. Breit katoenen handdoeken. Er ligt al een hele stapel klaar. 
Maar niemand gebruikt ze ergens voor 
Ondanks dat breit Riekie vrolijk verder. Ze kan het goed met Dina vinden. 

Mevrouw Trudy Thijssen  
 Waant zich zangeres en grijpt elke kans tot zingen, tot “grote vreugde” van  de 
 rest. 

Op de boerderij is het zingen een beetje minder geworden. Er is tenslotte meer te doen 
en te beleven dan in het bejaardentehuis. 

Wilma Wouters 
Voelt zich als een vis in het water op de boerderij. Samen met haar Joost helpt ze waar 
nodig, maar geeft de bewoners veel ruimte om de dingen zelf te doen. 

Zuster Toos 
Was de zuster op de afdeling waar de bewoners eerst vertoefde. 
Is (“dankzij” een list van hen) opgenomen in een gesloten afdeling van ‘n psychiatrische 
instelling. Dat neemt zij de bewoners erg kwalijk. Wraak is het enige wat haar nog rest. 
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Scene 1 
Alle spelers komen binnen met een koffer in hun hand. Uit de koffer van Riekie 
hangt een breiwerk. Benno heeft zijn hond vast. 
Janus 

Als laatste binnen, gaat midden in de kamer staan spreid zijn armen 
Welkom bij Jonkers, zorgboerderij op maat. 
Kukelt en paradeert als een haan. 
Zo, de haan is thuis.  

Joost 
 Pa doe je riem/bretels toch eens strakker. Je broek zakt steeds af. 
 Trekt de broek omhoog, net iets te hard en hoog 
Janus 
 Pas op mijn klokkenspel 
Wilma 
 Je wordt een beetje mager. 
Janus 
 Slaat op zijn buik. Een goeie haan is niet vet. 
 
Trudy 

Zingt, de haan is dood de haan is dood, de haan is dood, de haan is dood 
 de haan is….. 
Janus 

Om den dooie dood niet Trudy. Kom hier kippetje van me. Rent achter 
 Trudy aan. 
Victor 
 Is er iemand bloot, waar waar dan?? 
Dina 

Nee dood Victor, maakt gebaar langs nek, ffft, dood 
Victor 

Ik heb liever bloot dan dood. 
Petra 
 Gedraag je als een heer Victor! 
Wilma 
 Trekt ondertussen alle lakens van het meubilair, we zien een grote 
stofwolk.  
 Nou hier mag wel eens een bezem door zeg. Tjonge jonge wat een stof. 
Joost 
 Het staat hier ook al lang leeg Wilma. Dan blijft het niet fris en fruitig. 
Petra 
 James, jij kunt aan de slag. 
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Joost 
 Ho ho, we gaan hier samen wonen en we gaan het samen onderhouden. 
 Kleinschalig, vol liefde en plezier, toch pa?! 
Janus 
 Zo is het jongen. Ik voel me meteen weer thuis. 
Victor 

Wat zit hier luis!? Bel meteen de ongediertebestrijding. God weet wat er 
nog meer voor ongedierte zit. Ik voel ze al overal kruipen. Begint zich 
uitvoerig te krabben, schuurt met zijn rug langs muren en meubels. 

Wilma 
 Niks wat een stevige poetsbeurt niet kan verhelpen Victor. 
Benno 

Trekt een laken bij de kachel weg. Kijk nou, hier, een hondenmand.  
Kijk Bello (pakt klein hondje speelgoed of echt) jij mag hier bij de kachel 
slapen. 
En als je gevaarlijke boeven ziet mag je ze in een hap, zonder kauwen, 
doorslikken 

Janus 
Dat is de mand van onze Doris. Dat was nog eens een waakhond. Vrat zo 
10 kippen in een keer op. 

Allen 
Ja ja dat weten we nou wel. 

Dina 
 Loopt wat rond te zoeken. 
Wilma 
 Wat zoek je Dina? 
Dina 
 Een veilig plekje. 
Wilma 

Het is hier veilig, geen enge zuster Toos meer. Alleen deze vrienden die het 
samen, in de oude boerderij, van Janus hier, gaan redden. 

Dina 
 Niet voor mij, voor mijn zwarte kip. Niemand mag die vinden. 
Wilma 
 Hier wel, zet het maar eens lekker op tafel, dan nemen we er eentje. 
Riekie 

Ja heerlijk een lekker kippetje. 
Dina 
 Dat vindt zuster Toos nooit goed. 
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Wilma 

Zuster Toos zit opgesloten op de Grote Beek. 
Rest 

Gezamenlijk. “Die zien we nooit meer…terug” vrolijkheid alom. 
Dina 

Kiep kiep kiep, kom maar, kiep kiep kiep.. 
Pakt zwarte kip/advocaat uit haar tas en zet die op tafel. 

Iedereen 
 Zet zich rond de tafel.  
Wilma 
 Waar vind ik glazen en lepeltjes? 
Joost 
 Gewoon nog in de kast. 
Wilma 
 Pakt de stoffige glazen/lepeltjes, geeft wat aan Victor. Hier help even. 
Victor 

Spuugt op het glas, wrijft met zijn shirtje 
Zo weer spik en span. 

Wilma 
poetst het weer wat op en schenkt advocaat in. 

Joost 
Ik ben er in al die jaren niet toegekomen om alles in dozen te doen.. 

Janus 
 Jongen….komt het eindelijk eens een keer goed uit dat je te lui bent om te 
 werken. 
Joost 
 Pa…ik had heus wel wat anders te doen dan deze boerderij schoon te 
 houden. 
Wilma 
 Ja Janus, geen kwaad woord over Joost. Lacht verliefd naar hem. MIJN 
 Joost. Kussen elkaar. 
Riekie 
 Hoe dan ook, we zitten hier altijd beter dan in dat bejaardenhuis. 

Mijn god, we hebben er wel wat voor over moeten hebben om daar te 
 kunnen vluchten 
Iedereen 
 Beaamd. 
Trudy  

Zingt, vluchten kan niet meer ik zou niet weten hoe 
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Vluchten kan ik niet ik zou niet weten waar naar toe 
hoe ver moet je gaan… 

Allen 
 Tot hier!! 
Trudy 
 Stopt met zingen 
Dina 

Voordat de koopakte helemaal rond was en we echt over konden huizen 
heeft toch nog wel lang geduurd. 

Victor 
Heb je het hier gehuurd ?? 

Allen 
 Nee Victor gehuuhuurd 
Victor 
 Jullie hoeven niet zo te roepen,. Ik ben niet doof. 
Wilma 
 Geweldig Dina dat jij de boerderij van Janus hebt kunnen kopen. 
Benno 
 Dankzij de ouwe sok van deze ouwe sok. 
Janus 
 Richting Victor. 

Als ik terug denk aan die vreselijke zuster Toos dan lopen de rillingen over 
 mijn rug. 
Victor 
 Nee alstublieft, alstublieft ik wil niet meer terug. 
Wilma 
 Stelt Victor gerust. Nee Victor, hij krijgt de rillingen over zijn rug. Raakt rug 
 Victor aan. 
Victor 

Ja die beestje kruipen ook over mijn rug. Krab maar eens even lekker zuster 
Wilma.  

Petra 
Ik ga voor geen geld meer terug naar die afdeling. Hoewel het hier wat oud 
en stoffig is. Ik ben wel beter gewend. 

Wilma 
Tuurlijk mevrouw Panken. Iemand van adel woont eigenlijk op stand. Maar, 
wijst de groep rond, hier woont u met vrienden. Dat is veel waard. 

Petra 
Naar Joost En…gelukkig is James hier ook meegekomen. Wat moet een 
vrouw op stand zonder butler. 
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Joost 
 Maakt een knikje, geheel de uwe mevrouw Panken. 
Wilma 
 Lacht om het grapje van Joost en ze flirten/kussen samen. 
Riekie 
 Zeg, ik heb liever dat jullie dat in je eigen bed doen. 
Trudy 

Over bed gesproken. Hoeveel slaapkamers zijn hier Janus? Hebben we 
allemaal onze eigen kamer? 

Janus 
 Dat gaat niet lukken. Vier om precies te zijn. 
Riekie 

Hoe pakken we dat aan? 
Dina 
 Meisjes bij meisjes en jongens bij jongens. 
Wilma 

Nee, nee Dina, nu ik Joost eindelijk heb gevangen laat ik hem ook ’s nachts 
niet los. Wij slapen samen. 

Joost 
 Bevestigd. Vanaf nu elke nacht van ons leven. 
 
Trudy 
 Ik vind dat nogal ouderwets. We kunnen best gemengd slapen. Wat jij 
 Janus? Wil jij niet een lekker kippetje in bed? 
Janus 

Moet ik er eerst een vangen. Rent achter Trudy aan. 
Trudy  
 Zingt en rent.  

Janus, Janus, pak me nog een keer. Pak me nog een keer, pak me nog een 
keer. Janus, Janus, pak me nog een keer! Als je het nou niet doet, dan kun 
je het niet meer. 

Janus  
Gevangen! Ik wil dit lekkere kippetje wel in bed. 

Riekie 
 Blijven er twee kamers over voor Victor, Benno, Petra, Dina en mijzelf. 
Benno 
 Ik slaap wel bij die dove kwartel, want ik snurk als een os. 
Victor 

Slaap jij in het bos? Is dat nu wel zo verstandig? Heeft Dina de boerderij 
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van Janus gekocht, wil jij in het bos gaan slapen. 
Allen 
 Hard roepend, nee dove kwartel, hij snurkt als een oh-hos. 
Victor 
 Ooh, dat klopt. Dat is niks nieuws. 
Wilma 

Dat is dan geregeld. Iedereen de eigen koffer even opruimen. 
Benno 
 Kom Bello, wij gaan voorop. Als er monsters leven boven heb jij weer een 
 lekker hapje. 
Trudy 

Zingend naar boven.… 
Allen 

Verlaten de huiskamer naar boven. Dina als een van de eerste, Wilma als 
een van de laatste. 

 
 
Scene 2 
Klaar 
 Vanuit buiten langs de schuur komt een vrouw op. Ze heeft een hoop volle 
 tassen bij zich. 
 Ze lijkt wat verbaasd te zien dat er wat veranderd is in de boerderij dat de 
deur ook nog open is. Ze loopt wat rond te kijken. Ziet de fles zwarte kip, stopt die 
in de tas en verlaat de boerderij weer. 
 
 
Scene 3 
Dina 
 Komt van boven. Roept onder aan de trap. 
 Ik loop even naar buiten om te zien of er een kippenren is. 
Wilma 
 Komt beneden, ruimt de glazen op. 

Hee, heeft Dina haar zwarte kip toch weer verstopt. Oude gewoontes 
 slijten niet. Zet glazen in de keuken, komt terug en begint de lakens te 
 vouwen. 
Victor 
 Komt beneden. 
Wilma 
 Wil je dit even met me vouwen Victor? 
Victor 
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 Met je trouwen, ja dat wil ik wel. Maar ik weet niet of Joost dat goed vindt 
 hoor. Trouwen met zo een jonge meid, op mijn oude dag.  
Wilma 
 Nee Victor, vouwen!! Ik trouw alleen nog maar met Joost 
Beide 

Staan wat te sukkelen met het opvouwen. Vouwen beide andere kant op 
 etc 
Victor 
 Gooit het laken over Wilma heen. Vrouwenwerk. 
 Af via keuken. 
Wilma 
 Krijgt het laken niet los en roept. 
Riekie 

Komt van boven, ziet het spook, pakt de pook bij de kachel en slaat het 
spook op zijn kop. Zo, dat was een makkie. 

Trudy 
 Komt van boven, ziet iets/iemand op de grond liggen. 
 Verschuilt zich achter Riekie. Wat is hier aan de hand? 
Riekie 
 Een spook, tis al een oude boerderij hè, dan krijg je dat soort dingen. 
Trudy 
 Maar spoken bestaan niet. 
Riekie 
 Wat is dit dan volgens jou? Port met de pook in het spook. 
Wilma 
 Kreunt 
Trudy 
 Kom op, Riekie spoken bestaan niet. 
 Blijft toch voorzichtig achter Riekie staan. 
 We moeten er de mannen bij roepen. 
 Roept bij de trap naar boven. Hellup, hellup vrouwen in nood 
Benno en Janus 

Half vallend van de trap en over elkaar. Wat is er aan de hand? 
Victor 
 Uit de keuken, Vrouwen helemaal bloot??? Waar dan waar?  
Benno en Janus 
 Vrouwen in nood, viezerik. 
Victor 

Overziet de situatie. 
Ik ben bokskampioen, wie moet ik kort en klein slaan. 
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Alle mannen 
 Staan stoer tegenover elkaar, elkaar te overtroeven. 
Benno 
 Ga weg, laat dit Bello en mij oplossen. Hij eet elke boef in een hap op.  

Blaft en gromt zelf. 
Janus 

Och jij met je konijn. Hier is Janus, de man die ieder kippetje redt. 
Victor 

Geen nood, geen nood ik sla hem dood. 
Niemand let eigenlijk echt op het spook. 
Wilma 

Staat op. Auw mijn hoofd. Wat is er gebeurd?? 
Riekie 
 Wilma???? 
Trudy 
 Zie je wel, ik zei het toch spoken bestaan niet. 
Riekie 
 Wilma, sorry, sorry dat was niet de bedoeling. 
Wilma 
 Wie bent u? 
 Ziet de rest. Waar ben ik, wie zijn jullie? 
 
Benno 
 Wilma, je kent ons toch wel.  
Victor 

Wat….gaat de bel? Ik doe even niet open hoor, eerst dit probleem 
 oplossen. 
Janus 
 Wilma!? 
Wilma 
 Auw, mijn hoofd. Waar ben ik? Kijk verdwaasd rond. 
Benno 

Wilma, wij zijn het. We zijn samen met jou uit het bejaardenhuis 
vertrokken om hier in mijn oude boerderij samen te gaan wonen. 

Wilma 
 Hè? 
Riekie 
 Dina heeft het betaald met het geld uit haar oude sok. Dat weet je toch 
 nog wel Wilma. 



Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke manier dan ook, 
zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. baten-vanriet@onsmail.nl  

 

 
Trudy 
 Kom op, Wilma, denk na. 
Dina 

Op van buiten. Een prachtige kippenren. Ik wed dat we er wel 40 kunnen 
houden.  
Dat wordt elke dag eitjes zoeken. Wat is hier aan de hand? 

Trudy 
 Riekie heeft Wilma ‘n hersenschudding geslagen.  
Riekie 
 Nee niet Wilma, een spook, met een pook. Heft de pook. 
Alle mannen 
 Schieten angstig achteruit, nee niet doen, genade!! 
Riekie 
 Wat denken jullie van me. Ik ben een vredelievend mens. 
Dina 
 En jullie een stelletje slapjanussen. Thu…mannen. 
 Loopt op Wilma. Kom hier kind, ga even zitten. 
 Tegen Janus, haal een glas water. 
 Tegen Benno, maak ’n lap nat met ijskoud water. 
 Tegen Victor, haal Joost. 
Janus en Benno 

Vanuit de keuken steken een voor een hun hoofd om de deur. 
Janus  

Hoeveel water? 
Benno 
 Hoe groot moet de lap? 
Dina. 

Tegen Trudy, ga die sukkels even helpen. 
Trudy 
 Af via keuken. 
Joost 
 Komt naar beneden gerend. Wat is er gebeurd. Loopt op Wilma af.  
 Lieverd, wat is er gebeurd? 
Wilma 
 Kijkt hem verbaasd aan. Lieverd? 
Joost 

Wilma, ga me niet vertellen dat je niet weet wie ik ben. We zijn al jaren 
heimelijk verliefd op elkaar. En nu we elkaar dan eindelijk hebben 
gevonden ken je me niet meer. Wil haar kussen. 
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Wilma  
 Duwt Joost van zich af. Laat dat, ik kus niet met vreemden mannen. 
Joost 
 Valt op schoot/in de armen van Riekie. 
Riekie 
 Duwt hem van zich af. Wacht even…nu loop je wel erg hard van stapel. 
Joost 
 Jij denkt toch niet dat ik jou in wil ruilen voor Wilma? 
Riekie 
 Nou ik mag er nog best zijn hoor. 
Janus, Trudy en Victor 
 Op uit keuken. 
 Geven natte doek op hoofd en glas water aan Wilma. Wat paniek al om. 
Dina 
 Jongens, jongens rustig aan. 
 Problemen zijn er om op te lossen. Ga even rustig zitten. 
Allen 
 Gaan om tafel zitten. 
Benno 

Kom op, we kunnen samen alles aan. Ik verklaar deze vergadering voor 
geopend. 

Riekie 
 We moeten spijkers met koppen slaan. 
Joost  
 Ja precies, en geen Wilma met een pook. 
Riekie 
 Het was een spook! Wist ik veel dat het Wilma was. 
Iedereen 
 Roept door elkaar. 
Wilma 
 Kijkt op een afstandje lachend en hoofdschuddend toe. 
Dina 
 Stop, iedereen stil! 
Allen 
 Zijn stil en kijken afwachtend naar Dina. 
Dina 
 Ik heb deze boerderij betaald en dus ben ik de baas. 
Allen 
 Wat onrustig gemurmel. 
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Dina 
 Stil zeg ik. We gaan dit oplossen. We zijn geen stelletje nutteloze 
 bejaarden.  

Wilma heeft ons altijd geholpen en nu is het tijd dat we Wilma helpen. 
Trudy, jij zingt liedjes voor haar van de tijd dat we in het bejaardenhuis 
woonde. Misschien helpt dat haar geheugen op frissen. 
Riekie, jij hebt die bult op haar kop geslagen, jij zorgt dat ie verbonden 

 wordt. 
Petra, jij verteld elke dag een verhaaltje aan haar over ons, zodat ze ons 
opnieuw leert kennen. 
Joost, jij hebt verkering met haar dus jij kleed haar strakjes even uit om te 

 kijken of ze  zich nog ergens anders heeft gestoten. 
Wilma 
 Lacht ondeugend in zichzelf. 
Dina 

Benno, jij gaat Bello trainen. 
Benno 
 Begrijpt het niet. Het is geen circushond. 
Dina 

Je traint hem op de geur van Wilma. Als ze ooit gaat dwalen, kan hij haar 
weer terug vinden. 
Janus, jij neemt haar elke dag mee om buiten in de tuin te werken. Dat 
doet ze graag en de frisse lucht frist haar geheugen misschien weer op. 

Victor 
 En ik…en ik?? 
Dina 
 Geen idee Victor. 
Victor 
 Dus ik ben de enige nutteloze bejaarde hier.  
Allen 
 Vinden het sneu voor hem, zijn wat ontdaan. 
 Proberen hem op te fleuren met goed bedoelde opmerkingen. 
Petra 
 Je kunt haar zelfverdedigingslessen geven.  

Want als Riekie het nog ooit in haar bolle hoofd haalt om… 
Allen  
 Kijken verwijtend naar Riekie. 
Riekie  
 Nee, nooit, ik zweer het op het graf van mijn moeder Nooit!!  
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Maakt een kruis en spuugt door haar vingers. 
Dina 
 Oke, dan zijn we het eens. Een voor allen, allen voor een. Vuist in de lucht. 
Allen 
 Staan op om Wilma te helpen draaien zich naar haar toe. 
Wilma 
 Geeft applaus. Bravo, bravo! 
Allen 
 Reageren verbaasd. 
Wilma 
 Grapje. Dit was de grote “zijn wij nog wel helder” test. 
 Geslaagd, dankzij het ferme optreden van Dina. 
 Ik ben trots op je Dina. 
Rest 
 Reageert enigszins jaloers. 
Wilma 
 Kom hier ouwe knotterpotten. Ik ben trots op jullie allemaal. 
 Groepsknuffel. 
 Zo. En nu handen uit de mouwen en alles opruimen. 
 
Leuk muziekje, iedereen rent door elkaar om de boel op te ruimen. Lakens 
vouwen, vloer vegen, stof afnemen glazen weg etc. Evt rommel buiten opruimen. 
Planken die er liggen, schofffels etc. 
Waar de ene iets weghaalt zet de andere het weer terug, men loopt elkaar in de 
weg, valt over bezems en andere grappige situaties. Ondertussen kunnen evt ook 
spullen voor de volgende scene klaar gezet worden 
 
Wilma 
 Staat tevreden in het midden de zaak te bekijken. 

Als alles opgeruimd is We gaan het hier maken met zijn allen, ik voel het. 
 

Zwart 
scene 4 
Janus 
 Zit de krant te lezen. De losse bladen bedekken de gehele tafel. 
Dina 

Op uit keuken, loopt te zoeken. 
Waar heb ik toch die eieren gelaten? 
Janus, heb jij een doos eieren gezien? 

Janus 
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 Luistert maar half. Hmm. 
Dina 
 Ik zou zweren dat ik ze hier ergens neergezet had. 
Janus 
 Hmmm. 
Dina 
 Hoor je me wel Janus? 
Janus 
 Hmm hm. 
Dina 
 Zou ik ze toch bij de kippenren hebben laten staan? 
Janus 
 Hmmhm. 
Dina 
 Af naar buiten. 
Riekie 
 Op uit de keuken met ontbijtspullen. 
 Janus, ruim die krant eens op, we gaan zo eten. 
Janus 
 Hmhm. 
Riekie 
 Zet de spullen even op een stoel, af via keuken. 
Wilma 
 Op van boven. 
 Janus, ruim die krant eens op, we gaan zo eten. 
Janus 
 Hmhm. 
Wilma  
 Af via keuken om meer ontbijtspullen te halen. 
Petra 
 Op van boven 
 Janus ruim die krant eens op, we gaan zo eten. 

Laat zich op een stoel naast Janus vallen 
Janus 

Hmhm 
Wilma 

Op met ontbijtboel. Ruim die krant op Janus we gaan eten. 
Ik vraag het niet meer he. 

Janus 
Hmhm 
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Wilma 

Trekt, onder protest van Janus, krant van de tafel af. Strakjes verder. 
Zet de spullen van de stoelen op tafel. 

Petra 
Ik ga eerst nog maar naar de retirade. 

Janus en Wilma 
Wat? 

Petra 
De beste kamer. 

Janus 
Daar zit je al, beter wordt het hier niet. 

Petra 
Ik bedoel het privaat. 

Wilma 
Heeft het ondertussen begrepen. De vergaderkamer 

Petra en Wilma 
 Overtroeven elkaar in benamingen voor toilet die volgen elkaar in rap 
 tempo op. 
Janus 

Kijk op en neer tussen beide heeft geen idee. 
Petra 

Daar waar zelfs de keizer te voet gaat.  
Wilma 

Kamertje honderd.   
Petra 
 Het humzula.. 
Wilma 
 De vrolijke vierkante meter. 
Petra 

Het gemak.  
Janus 
 Hou je gemak. Ik wordt zo dol als een kip van jullie. 
Wilma 
 De wc Janus. 
Janus 

 OOh de poepdoos, de piesemopsantee. Zeg dat dan meteen. 
Petra 

We wonen hier al een tijdje maar ik moet er nog steeds aan wennen, 
buiten in zo’n klein huisje. Ik ga niet op mijn gemak naar het gemak. 
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Ik houd het zo lang mogelijk op. Het is zo’n klein krap hokje. Maar, wat 
moet dat moet. Staat op en loopt naar buiten naar toilet. 

Wilma en Janus 
 Kijken haar na, haar kleding zit onder de gele drap. 
Janus 
 Je bent al te laat zie ik. 
Wilma 

Heeft ondertussen op de stoel gekeken en de platgezeten eierdoos 
tevoorschijn. gehaald.   

Dina 
 Op van buiten. Ook niet bij de kippen, ik kan mijn eieren nergens vinden. 
Petra 
 Die ondertussen begrepen heeft wat er gebeurd is vlucht naar buiten. 
Wilma 
 Hier zijn ze Dina. Ze stonden hier…. 
Dina 

…op de stoel, nou weet ik het weer. De tafel lag vol met Janus zijn 
leesvoer. 

Geen gekookt eitje vandaag ben ik bang. 
Janus 

Ik denk eerder een omeletje. Petra heeft “haar tafel” slaat op zijn billen, 
 al gedekt. 
Dina 

Ik roep de rest ff zodat we kunnen beginnen. 
Roept naar boven. 

 
 
Scene 5 
Allen muv Riekie en Petra 
 Komen van boven  
Trudy 
 Zingend een lied over een nieuwe dag.  
Riekie 
 Op uit de keuken. 
 Mag het batterijtje er uit Trudy.  
Trudy 
 Stopt met zingen. 
Allen 

Zuchten opgelucht. 
Een over en weer goeiemorgen, lekker geslapen, wat snurk je toch etc etc 
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en als dan iedereen zit en een broodje heeft is het plotseling stil en hoor 
je enkel het geslurp van koffie, het geroer met lepeltjes enz. 

Victor  
heeft een bord pap 

Petra 
Ondertussen zien we Petra uit het toilet komen, met een lege wc-rol. 
Loopt wat geïrriteerd de woning binnen. 
Tegen Joost, James, hoe vaak moet ik nog zeggen dat je voldoende 
toiletpapier klaar moet leggen! 

Joost 
 Ik heb er gisteren nog 6 rollen neergelegd. 
Petra 
 Nou ik had nog net 2 velletjes voor mijn bevallige bipsje. 
Allen 
 Wat gemompel en zachte ontkenning over de bevalligheid van het bipsje 
Petra 

Gaat wat beledigd zitten. Hoe dan ook, we kunnen niet zonder papier en 
dat is jouw taak James. 

Joost 
 Maar echt gisteren zes rollen, ZES!!!! Kijkt hulp vragend rond. 
Riekie 
 Ik weet zeker dat Joost niet liegt. Dus…wie heeft die rollen opgemaakt? 
Victor 

Zijn de rollen omgedraaid? Maar dat kan niet vrouwenwerk is 
vrouwenwerk en mannenwerk is mannenwerk Ik ga niet de was doen. 

Benno 
 Nee Victor, wie heeft alle rollen wc-papier opgemaakt?? 
Victor 
 Ik niet, ik gebruik liever ouderwets de krant. 
Janus 
 Aha, dus daar verdwijnt de krant steeds heen. 
Victor 

Nee natuurlijk poets ik niet mijn been, mijn billen Janus. Jij weet toch wel 
waar het bruine hoopje uitkomt. 

Janus 
Ik heb al zo vaak gezegd dat je de kranten in de schuur moet laten liggen. 
Ik wil ze gebruiken om een onkruid-werende laag onder de groente te 
maken. 

Victor 
 Nou, zo veel gebruik ik nou ook niet. 



Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke manier dan ook, 
zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. baten-vanriet@onsmail.nl  

 

Janus  
 Maar er moet wel zo’n stapel liggen en nu ligt er nog maar zo’n stapeltje. 
Victor 
 Ik zweer het Janus, ik gebruik nog geen krant per week. 
Janus 
 Staat op. Ga niet zitten liegen. Ik weet zeker dat de stapel groter was. 
Victor 
 Och jij, laat me m’n pap rustig op eten en doe niet zo moeilijk over een 
krantje. 
Janus 

Duwt zijn gezicht in de pap. Zo, dat is een mooi plaatje voor in de krant..  
Victor 

Staat op en wil boksen. Hij wankelt wat en zakt een beetje door de benen. 
Benno 
 Kijk nou, heeft ie ook nog pap in de benen. 
 Hij kan geen pap meer zeggen. 
Victor 
 Mopperend de keuken in om zijn gezicht schoon te maken 
Dina 

Verheft haar stem. In mijn huis geen ruzie.  
Kom eet je bord leeg zodat we aan de slag kunnen. Ruim even allemaal je 
eigen spullen op in de keuken. 

Iedereen 
 Staat op en verdringt zich voor de keukendeur. Met wat passen en meten  

verdwijnt iedereen in de keuken.. 
 
Scene 6 
Janus en Victor als eerste weer uit de keuken. 
Victor 

Mopperend over de papkwestie. 
Janus 
 Ik dacht hij lust er wel pap van. Vindt zichzelf nogal grappig. 
Victor 

Vindt het niet leuk 
Janus 

Och kom op…het is het zout in de pap niet waard. 
Lacht om zijn eigen grap. 
Heeft enkele zakjes met zaad in zijn hand. 

 Wil je dit even zaaien Victor? 
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Victor 
 Kijkt een beetje vreemd op Waar?? 
Janus 
 Buiten in de tuin natuurlijk, dan ga ik de stal even uitdoen 
Victor 
 Maar hoe? 
Janus 

Kom op Victor, je woont al een paar weken op het platteland, je weet 
toch onderhand wel hoe dat moet! Of heb je er nog geen pap van 
gegeten. 

Victor 
 En schei uit over die pap. 

Ik weet echt wel hoe het moet, ik ben niet gek. Begrijpt het niet, dat zie 
 je. Af naar buiten,  

Ik denk dat het gaat regenen, kan het morgen niet? 
Janus 

Een goeie boer goat niet uit de regen zolang ie onder zijn arme nog dreug 
is Verdwijnt in de schuur. 

Victor 
 Voelt eens onder zijn armen. 

Ik heb nog niemand met zo’n zakje zien zwaaien. 
Staat buiten even raar te kijken met zijn zakjes zaad. 
Maar als Janus dat wil kan hij het krijgen, ik ben de flauwste niet. 
Begint dan te zwaaien. 

Riekie en Dina 
Ondertussen uit de keuken. 

Dina 
Trudy doet de afwas (we horen Trudy zingen vanuit de keuken) met een 
blij gemoed gelukkig. 

 Joost en Wilma zijn even boodschappen doen. WC-papier halen. 
Wilma en Joost 

Je ziet hen over het podium fietsen/lopen op weg naar het dorp. Zij zien 
Victor staan die staat te zwaaien naar niemand en gebaren naar elkaar 
dat ie niet helemaal lekker is. 

Riekie  
Kijkt door het raam naar buiten. Klopt en zwaait hen na. 
Moet je Victor zien. 

Dina en Riekie 
 Kijken samen naar Victor die als een gek staat te zwaaien. 

Kijken elkaar aan en zeggen tegelijk Iedere gek zijn gebrek. 
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Benno 
 Op uit de keuken heeft Bello vast. 
 Gaat ie mee, gaat ie mee, ja gaat ie dan mee? Gaan we hazen vangen, of 
 konijnen. 
 Tegen de dames. Bello en ik gaan voor het avondeten zorgen. 

Klopt op een grote tas die hij om zijn schouders heeft. 
Tegen Bello  Hier, we hebben de tas voor de buit al bij ons hè! 
Ben benieuwd wat we vanavond eten. 

 Loopt het huis uit, zwaait naar Victor en verdwijnt naar “de bossen”. 
Dina en Riekie 
 Kijken elkaar aan. Juist, iedere gek zijn gebrek. 
Dina 

Ik maak boven de bedden op, wil jij me even helpen? 
Beide  
 Af naar boven 
Petra 
 Op uit de keuken. Waar is iedereen? Kijkt door het raam. Ziet Victor 
zwaaien. 
 Loopt naar buiten. Naar wie zwaai je? 
Victor 
 Naar niemand. 
Petra 

Wat sta je dan maf met je armen te wapperen? 
Victor 

Ik help Janus. 
 
Petra 

Waarmee? 
Victor 

Ik zwaai groenten. 
Petra 

Huh? 
Victor 

Kijk, leest allerlei groentes i het Duits op maar spreekt ze slecht uit. 
Petra 
 Nooit geweten dat dat zo moest. Zal ik je even helpen. 
Victor 
 Graag, welke wil jij? 
Petra 
 Geef mij maar kartoffelen 
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Victor 
  geeft wat zakjes aan Petra en ze staan samen te zwaaien. 
Janus 
 Op uit de schuur, kijkt het even af. Wat staan jullie nu te doen? 
Beide 

Trots, groente zwaaien. 
Janus 

Stadse fratsen, stelletje…kom hier. 
Pakt de zakjes en doet voor hoe het moet. Kijk zo, van buiten naar 
binnen. 

Victor 
 Doet het na en herhaalt. Van buiten naar binnen. Mag het ook van 
 binnen naar buiten? Doet dit terwijl hij het vraagt strooit het zaad ‘t 
 publiek in 
Janus 

Hier, in deze emmer, daar zit de onjeklonje. Ruikt er aan.  
Goei spul. Houdt de emmer voor Victor en Petra om te laten ruiken. 

Victor en Petra 
 Gaan bijna over hun nek. Gedverderrie, wat is dat? 
Janus 
 Het boerengoud…….koeienstront, de beste mest.  

Want denk er aan….wordt de grond niet goed bemest, dan groeit het 
zaadje niet al te best. 

Victor 
 Nee inderdaad het ruikt niet zo best. 
Petra  
 Daar moet je toch van overgeven. 
Janus 
 Och zo lang je het niet over je zondagse klompen krijgt. 
 Hier, zorg dat je de groente goed “zwaait” 
Alle drie 

Ze zijn druk bezig en zien niet wat er om hen heen gebeurd. 
 
 
Scene 7  
Klaar 
 Vanachter de schuur komt de vreemde vrouw weer aangelopen. 
 Ze schrikt een beetje van de drie mensen in de tuin. We zien haar de 
 schuur inlopen. Komt er met wat kranten uit die ze in haar tas stopt. Ze 
 let steeds op dat niemand haar ziet. 
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 Dan loopt ze het huis in, Kijkt in de kasten in de kamer en neemt daar drie 
 pakken koekjes uit. Verdwijnt daarmee weer uit het zicht. 
 
scene 8 
Janus 
 Kijk, en als we nu genoeg groeizaam weer hebben dan komt het goed. 
Petra 
 Hoeven we alleen maar te wachten? 
Janus 
 Slaat arm om haar schouder. Ja, je kunt het bijna uit de grond kijken. 

EN een beetje bijhouden natuurlijk.. 
Victor 
 Heft zijn handen. Niks trouwen. 

Ik ben bokskampioen geweest. Ik vecht om de hand van Petra. 
Janus 

Laat vlug los. Je mag ze houwen. Duwt Victor richting Petra. 
Victor 

Dat dacht ik, bang hè. 
Petra 
 Oh Victor. 
Verder met stil spel tussen Petra, Victor en Janus 
 
Tijdens bovenstaande scene is Trudy uit de keuken gekomen met een blad 
kopjes en koffie. 
Ze heeft in de kast gekeken voor koekjes, ziet ze niet, trekt nog meer kasten 
open.  
Kan ze nergens vinden. 
 
Riekie en Dina  

komen van boven. 
Trudy 
 Hebben jullie de koekjes gezien? 
Dina 
 Daar in de kast? 
Trudy 
 Nee. 
Riekie 
 Ach jawel Trudy hier. Trekt kast open, geen koekjes. 
 Hè?! Gisteren lagen hier nog drie pakken. Gevulde heren voor Petra,  
 eierkoeken voor Dina en kletskoppen voor Victor. 
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Toch? Zo is het toch?? 
Dina 
 Of misschien…..Ik weet het niet… 
Trudy 
 Misschien was dat vorige week en zijn ze op?? 
Riekie 
 Vergissen we ons? 
Dina 
 Het einde is in zicht dames, we verliezen ons geheugen. 

Zitten gedrieën even te neer geslagen 
Riekie 
 Als de rest het weet moeten we terug. 
Trudy 
 Ik zwijg als het graf. 
Dina 
 Ik ook. 
Gedrieen 

Kijken elkaar. Zweren??? Zweren!!! 
Houden twee vingers omhoog, op hun hart, en spugen er dan door. 
Pakken het blad voor de koffie en gaan alsof hun neus bloed naar buiten 

Petra, Victor en Janus  
zijn tijdens bovenstaande op de bankjes buiten gaan zitten om wat uit te 
rusten en bij te kletsen. Spel in stilte. 

  
  
scene 9 
Trudy, Dina en Riekie 
 Quasi vrolijk, met koffiespullen, naar buiten. Ze zetten zich op de bankjes 
 erbij. 
Trudy  

Zingt Koffie, koffie lekker bakkie koffie. 
Victor 
 Ik ben kapot.  
Janus 

Goa toch aweg, gij zult van hard werke ginne kromme rug krege 
Petra 
 Waar is mijn gevulde heer? 
Trudy, Dina en Riekie 
 Kijken elkaar ongemakkelijk aan. 
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Janus  
 Niet te veel gevulde heren Petra. Dat is niet goed voor je “bevallige” 
 bipsje. 
Trudy, Dina en Riekie 
 Zuchten opgelucht, beamen Janus. 
Janus  
 Maar…ik kan er nog makkelijk eentje nemen. Slaat op zijn buik 
 Het lijf van een jonge god. Staat op en showt zijn lijf en spieren. 
Trudy, Dina en Riekie 
 Kijken elkaar ongemakkelijk aan. 
Victor 
 Wat sta je toch weer te pochen Janus. Ik doe niet voor jou onder. 
 Staat op en doet Janus na. 
Trudy, Dina en Riekie 
 Overdreven enthousiast over hun lijven. 
Riekie 
 Ik zou geen koek meer eten en het zo houden! 
Trudy 
 Precies, het is er zo aan gegeten, maar moeilijk eraf gesport. 
Dina 
 Inderdaad, dat wordt dan dagelijks 4 uur zwaar trainen. 
Riekie en Trudy 
 Minstens, minstens. 
Mannen 
 Zien dat niet zitten, laten hun buik weer zakken en houding verslappen. 

Reageren  met “misschien inderdaad beter…”  
Janus 

Vanavond dan maar een goei bord soep, das beter. 
Trudy, Dina en Riekie 
 Reageren opgelucht, komen we goed van af. 
Victor 
 Slaat op zijn buik. Misschien is dit balonnetje te veel opgeblazen 
Petra 
 Onzin, ik hou wel van een gevulde heer. Klopt op het buikje van Victor. 
Victor 

Ja hoor, dat mag nog wel een keer. 
Petra 

Ik ga die koeken halen. Loopt richting huis. 
Trudy, Dina en Riekie 
 Nee! 
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Petra  
draait zich om??? 

Wilma en Joost  
Ondertussen op, grote stapel wc-papier. 

Dina 
 Smoes. Euh, misschien hebben Wilma en Joost wel betere koeken 
 gekocht. Kom, kom lekker zitten jongens. 
Iedereen  

Op het bankje, de een met tegenzin de ander moe van ‘t boodschappen 
 doen. 
Riekie 
 Eerst koffie en dan pas boodschappen uitladen. 
Iedereen  

zitten, koffie wordt geschonken. 
 
 
scene 10 
Benno 
 Komt haastig opgerend.  

Vol bravoure. Jongens, jongens, luister. 
Bello rende ineens van me weg. Een meter of 50 verder was ze wild in 
gevecht met een prooi. Een witte gans of zwaan, of misschien een 
zeldzame witte vos. Geen monster te groot voor mijn Bello. 
Ik zag het meteen, een gevecht op leven en dood. Ik moedigde hem aan. 
Blaf, gromt. 
Ondertussen liep ik dichterbij om Bello bij te staan. Gromt blaft. 
Samen staan we sterk hè Bello, samen verslinden we elk monster. 
In enkele minuten ben ik bij hem en we staan oog in oog, ik grijp dat 
witte monster bij de kladden. 
Meteen geen reactie meer. Stijf van de schrik natuurlijk. 
Er kan ook geen beest op tegen mijn eigen Bello. Ja…had jij ons 
avondeten gevangen. Klopt op zijn tas. Ja had jij dat gedaan, grote hond. 

Wilma 
 En…wat eten we dan vanavond? 
Benno 
 Haalt trots de prooi uit zijn tas, twee rollen wc papier, 
Allen 
 WC-papier??? 
Benno 
 Wat teleurgesteld. Och…wc-papier. 
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Tegen Bello. Maar ik ben toch trots op je! 
Wilma 
 Is dat ONS wc-papier? 
Joost 
 Pakt een rol en rolt wat af…Verhip. 
Dina 
 Alle wc-papier is toch hetzelfde?? 
Joost 
 Nee hoor, kijk hier heb ik poppetjes op zitten tekenen. Toen ik ff niet 
 kon. En het daarna weer opgerold. 
Janus 
 Krijg nou wat. 
Riekie 
 Wie gooit er nu ons wc-papier in de bossen? 
Trudy 
 Die spoort niet. 
Benno 

Ja, spoor!!! Bello kan het spoor volgen. Diegene die ons papier in de 
bossen heeft gegooid moet hier geweest zijn. 
Pakt een rol en houdt onder Bello’s neus. Ruik Bello, Snuft zelf ook. Zoek 
Bello, zoek, volg het spoor. Loopt snuffend rond. 

Iedereen 
 Kijkt gespannen toe en volgt Benno en Bello. 
Benno 
 Loopt naar wc-huisje, er in er uit, snuffelt nog wat rond en loopt dan het 
 huis is. 
Iedereen  
 Volgt Benno 
Benno 

Gaat het huis binnen met een soort zwaan-kleef-aan achter hem aan.  
Klaar 

Ondertussen komt de vrouw weer op, ze heeft een hoop tassen bij zich. 
Ze gaat op de bankjes zitten en haalt een van de gestolen pakken koek uit 
haar tas en begint te eten. 

Benno 
De dief is gegarandeerd hier geweest. Bello wordt helemaal wild. Jankt 
zelf ook als ‘n opgewonden hond 
Kom we volgend het spoor van het erf af, dan komen we uiteindelijk bij 
de dief terecht. 
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Iedereen  
Volgt Benno naar buiten. 

Klaar 
 Hoort hen, schrikt, verstopt zich en houdt haar tassen voor het gezicht. 
 Het is te laat om te vluchten. 
Benno 
 Op de vrouw af. Rustig, rustig Bello!! 
Vrouw 
 Kruipt bang weg. 
Benno 

Rustig, rustig. Tegen de rest Bello en ik hebben het onder controle. Deze 
misdadiger kan geen kant meer op. Als ze een vluchtpoging doet eet hij 
haar met huid en haar op. 

Mannen  
dringen zich stoer naar voren. 

Benno 
Kom tevoorschijn, misdadiger. Gromt en blaft. 

Victor 
staat te boksen. Kom maar op, ik sla je kort en klein. 

Janus 
Heeft een bijl oid gepakt. Van mijn erf af, stuk misbaksel. 

Joost 
 Pa doe niks waar je spijt van krijgt. 
Alle dames  
 Gaan tussen de mannen en de vrouw staan. Bedaren de mannen dmv 
 teksten als: 

Hou je hoofd koel. 
Doe geen gekke dingen. 
Rustig, rustig. 
Te veel testosteron. 
Etc. 

De zaak wordt gesust, maar de mannen blijven op hun qui-vive 
Wilma 

Kom achter die (noem waarachter ze zit verstopt) of we bellen 
onmiddellijk de politie. 

Klaar 
Komt angstig achter verschuilplek tevoorschijn. 

Janus en Joost 
 Vrouw Kuipers???!!! 
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scene 11 
Klaar 
 Herhaalt Kuipers. 
Wilma 
 Wie is dit? 
Joost 
 Het is vrouw Kuipers van de boerderij 1,5 kilometer verderop. 
Janus 
 Ze woont alleen, kind nog kraai. 
Wilma 
 Ze is helemaal overstuur. 
Riekie 
 Van die hond van jou natuurlijk. 
Petra 
 Van het brute gedrag van deze mannen. 
Trudy. 
 Kom hier dat ik een liedje voor je zing. 
Andere vrouwen  
 tegelijk Nee !!! 
Riekie 

Sussend. Misschien een beetje te druk voor haar nu. 
Andere vrouwen 
 Bevestigen. Ja ja, graag een ander keertje Trudy, maar toch bedankt. 
Joost 

Ik had gehoord dat het niet zo goed meer ging met vrouw Kuipers. Maar 
dat ze er zo erg aan toe was had ik niet in de gaten. Ze schijnt van alles in 
haar boerderij verzamelt te hebben. Niets fatsoenlijks, alleen troep. 

Victor 
Alleen poep? Wat moet een mens daarmee zou je zeggen. 

Benno 
Ze lijkt wel een beetje van de wap. 

Victor 
 Legt ze dat op de trap? Volgens mij is ze een beetje “koekkoek” 
Joost 
 Zo’n mens moest niet alleen hoeven wonen. 
Janus 
 Nou, altijd nog beter dan in het bejaardenhuis bij zuster Toos. 
Alle vrouwen 

Bekommeren zich om haar en nemen haar mee naar het bankje  
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Trudy 
Hier ga even rustig zitten. 

Dames 
 Redderen om haar heen.  
Dina 
 Heeft ze helemaal niemand die zich om haar bekommerd? 
Janus 
 Nee, ze heeft niemand. 
Joost 
 Ergens een verre achternicht schijnt.  
Wilma 

Deze arme vrouw moet even een opknapbeurt 
Victor 

Ja, ik vind dat ze ook wel meurt. Dat zal van die poep zijn die ze 
verzameld. En al tijden niet in bad zo te zien.. 

Riekie 
Goed idee, even lekker soppen. 

Victor 
Hoezo moet ik stoppen. Het is toch de waarheid. Maar, allermaal even 
een neus vol halen en het is weg. Haalt neus op. 

Dames 
Reageren van Och man, nemen vrouw Kuipers mee naar binnen en 
bekommeren zich om haar. 
Klaar wil duidelijk niet gewassen worden. Duwt het water steeds weg, 
probeert weg te lopen maar de dames hebben haar stevig onder controle. 
Maak er een grappige scene van 

Mannen 
 Gaan zitten op bankje en geven stil spel.. 
Janus 

Kijkt tijdens wasbeurt Klaar via het raam eens naar binnen. 
Andere mannen  

volgen  
Janus 

Hoofdschuddend. Zo’n vrouw alleen op een grote boerderij, dat kan toch 
 ook niet. 
Mannen  

Beamen. 
Riekie 
 Ziet hen binnen kijken 
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Als mannen toch denken dat er iets bloots te zien is. Dan spelen de 
hormonen op. Verliezen ze het laatste beetje verstand en respect. 
Zelfs bij die ouwe stieren daar.  
Pakt een bak water die ze voor Klaar gebruikt hadden, doet de deur open 
en gooit de mannen nat. 
Hier…dat zal jullie leren, stelletje hitsige stieren. 
Gaat naar binnen en schuift resoluut de gordijnen dicht 

Mannen 
 Staan verbouwereerd te kijken 
De vrouwen  
 zijn ondertussen uitgetutterd met Klaar Kuipers. 
Wilma 
 Zo, dat ziet er beter uit…klaar. 
Klaar 
 Geeft een hand. Klaar. 
Wilma 
 Ja ja, je bent klaar. 
Klaar 
 Klaar is Klaar. 
Riekie 
 Ze heet Klaar, denk ik. 
Dina 
 Doet de buitendeur open en roept. 
 Janus, hoe heet vrouw Kuipers van voren. 
Janus 
 Hetzelfde als van achteren. Lacht. 
Rest 

lacht mee. 
Wilma 
 Doe niet zo flauw Janus. Streng tegen Joost. Joost hou op met lachen. 
Joost 
 Stopt onmiddellijk. Het is Klaar. 
Wilma 
 Dat is je geraden ook. Jullie altijd met je flauwe grappen. 

Zeg nu even hoe ze heet. 
Janus, Joost buiten en Klaar binnen 
 Klaahaar 
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scene 12 
Wilma 
 Trekt de deur weer dicht. 

Tegen de dames. Ik vind dat Klaar hier moet blijven wonen. Zo’n vrouw 
alleen dat is niet verantwoord. 

Rest 
 Bevestigd. 

Benno 
Tegen de mannen Ik vind dat Klaar hier moet blijven wonen. Zo’n vrouw 
alleen dat is niet verantwoord. 

Rest 
 Bevestigd. 

Wilma 
 Maar of die daar buiten zitten te wachten op een persoon erbij. 
Rest 
 Murmelt tja, misschien etc. 
Benno 
 Maar of die daar binnen zitten te wachten op nog een persoon erbij. 
Rest 
 Murmelt tja, misschien etc  
Wilma 
 Ach wat, we zijn hun toch de baas. 
Benno 
 Ach wat, we zijn hun toch de baas. 
 
Ze staan allemaal op en lopen naar elkaar toe. Komen elkaar buiten tegen. 
 
Wilma en Benno  
 Tegelijk. Klaar blijft hier wonen, en daarmee klaar. 
Iedereen  
 Lacht. Oké Klaar  
  

Zwart 
PAUZE 
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scene 13 
Enige tijd verder. 
Klaar 
 Zit binnen met een hoop tassen op de bankje voor het raam. Ze rommelt 
 er wat in. Zit pruik in, kunstgebit en wc papier en kippenvoer. 
Dina  

Loopt bij de kippenren rond te zoeken. 
Benno 

Zitbuiten op het bankje  met de hond op schoot een middagdutje te doen 
 met een raar/grappig snurkje. 
Trudy   
 Zit naast hem een dutje te doen ook met een raar snurkje. 
 Maakt samen met Benno zo een “concert”. 
Riekie 

Zit op de wc. 
Joost 

Loopt te zoeken. 
Waar is nou toch dat mormel? Ik zweer dat ik hem voor het laatst hier op 
de kast zag. 

Wilma  
 Op van boven Hallo Klaartje. Geeft Klaar een kus.  
 Valt het een beetje mee, slapen op het luchtbed. 

De mannen zullen snel van de opkamer een fatsoenlijke slaapkamer voor 
je maken. Komt goed. 

Klaar 
 Komt goed. 
Wilma 
 Nog een week of wat en het is klaar.  
Klaar 
 Klaar. 
Wilma 

Tegen Joost. hallo schat. 
Joost 
 Is zo aan het zoeken dat ie het niet hoort. 
Wilma 
 Pakt hem plotseling vast. Hallo schat! 
Joost 
 Schrikt. 
Wilma 
 Geen tijd voor een kusje? 
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Joost 
 Ik ben de marmot kwijt. 
Klaar 
 Trekt de tassen naar zich toe 
Wilma 
 Nee hè. Misschien onder de kast?  
Joost en Wilma 

Kruipen rond op zoek naar de marmot. 
Janus  

Waar is mijn gebit? Ik doe het gister in een glas met jonge klare, voor de 
keukenraam en nou is het weg. Klaar??? 

Riekie 
 Komt op dat moment van poephuis af. Weer geen wc-papier! 
Dina 

Op van buiten kippenren Het kippenvoer is verdwenen. 
Klaar 
 Trekt snel al haar tassen naar zich toe. 
Allen 

kijken vragend en beetje dreigend naar Klaar. 
Klaar??!!  Niet weer he! Klaar! 
Inleveren!  

Klaar 
 Met de nodige tegenzin rommelt Klaar in haar tassen en… 

Geeft 6 rollen papier aan Riekie 
 Geeft kippenvoer aan Dina 
 Geeft gebit aan Janus 
Joost 
 Houdt zijn hand op. Vooruit Klaar, de marmot. 
Klaar   
 Wil niet. 
Wilma 
 Houdt haar hand ook op MOET! 
Klaar   
 Pakt de marmot en aait deze. Is lief he, is lief. 
Joost en Wilma  

Dreigend KLAAAHAAR! 
Klaar 

Legt marmot in hand Joost. 
Joost 

Tegen de marmot Braaf, braaf. Kom maar ik breng je naar het baasje. 
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Petra 
 Op van boven 
 Waar is toch mijn pruik? 
Joost 
 Hier mevrouw Panken. Zet deze bij Petra op en aait het nog eens. Braaf 
 beestje. 
Klaar 
 Loopt achter Panken aan en wil marmotje aaien 
 Braaf, braaf.  
Panken 
 Haal dat mens bij me weg 
Wilma  
 Begeleid Klaar naar haar stoel. 
 
scene 14 
Wilma 

Dit kan zo niet langer. We zijn steeds van alles kwijt. Vandaag of morgen 
maakt ze nog eens iets echt belangrijks kwijt. 

 Roep iedereen bij elkaar. 
Janus 

Wijst op de 2 slapers. 
Wacht even. Loopt naar de keuken en komt terug met twee 

 pannendeksel. Slaat deze tegen elkaar Trudy en Benno schrikken zich rot. 
Joost 

Waar is Victor? 
Petra 
 De koeien conditietraining geven. 
 Ik haal hem even. 
De rest 
 Zet alles klaar voor de vergadering incl. grote voorzittershamer en gaan 
 klaar zitten. 

Om de tijd te doden kan er eens een mop verteld worden of Trudy zingt 

een lied, altijd mooi  ☺☺ 
Victor 
 Komt samen met Petra terug, gekleed in een belachelijk trainingteneu. 

Bokshandschoenen aan. We waren net zo goed bezig, Petra 5 was echt in 
topvorm. 

Petra 
 Ja ja, loop nou maar door. Duwt hem vooruit 

Vooruit met de geit Duwt hem het huis binnen. 
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Victor 
Petra is een koe, geen geit. Nog niet veel verstand van ‘t boerenleven 
mevrouwtje Panken. 

 
scene 15 
Iedereen aan tafel 
Dina  
 Kan Klaar er bij blijven? 
Benno  
 Ze weet van voren toch niet dat ze van achteren leeft.. 
Victor 

Ik beef omdat ik net keihard gesport heb. Zou jij ook eens moeten doen. 
Beetje spieren kweken in dat lange dunne lijf van jou. Slapjanus 

Benno 
 Moet ik Bello op je af sturen? Blaft en gromt. 
Janus 
 Slaat met de hamer op tafel. Orde orde.  
 Goed, Klaar kan blijven, ze snapt toch maar de helft van wat we zeggen.  
Wilma 

Ik maak me zorgen. Misschien kunnen we Klaar toch niet goed genoeg in 
de gaten houden. Nou zijn het nog gebitten, kranten en koeken maar god 
weet wat voor geks ze nog gaat ondernemen. 

Joost 
 Misschien moet ze toch maar naar een verpleeghuis? 
Iedereen 
 Groot protest. 
Janus 
 Slaat met de hamer, orde orde. 
 Wie vindt dat Klaar mag blijven?? 
Allen 
 Hand omhoog. 
Klaar 
 Op de bankje voor het raam staat op, steekt fanatiek beide handen in de 
 lucht. 
Joost 
 Maar als het onhoudbaar wordt moet ze toch vertrekken. 
Dina 

Eerlijk is eerlijk, we mankeren allemaal wel iets. We zijn allemaal oud. 
Janus 

Den duvel is oud. Deze bok maakt nog schon sprongen. 
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Dina 
 Hoe grijzer, hoe wijzer 
Trudy 

Zingt, ik heb eerbied voor jou grijzen haren…. 
Riekie 

We zijn geen van allen geen 20 meer. 
We houden haar allemaal in de gaten.  
Als we samen werken en voor elkaar zorgen dan moet het lukken! 

Iedereen 
 Beaamt, een voor allen, allen voor een!! 
Janus 

Oke, dan verklaar ik de vergadering voor gesloten. Allemaal aan het 
werk. Ik lees nog even de krant want dat is er vanmorgen niet van 
gekomen. 

Iedereen  
verdwijnt naar een karweitje. 
Dina en Riekie hangen de was op. 
Benno laat Bello uit.  
Wilma en Joost gaan boodschappen doen. 
Petra en Victor gaan naar de koeien om de training voort te zetten. 

Trudy 
Is blijven zitten. Hé Janus, pak me nog eens een keer. Begint te zingen. 
Janus janus pak me nog een keer…etc. 

Janus 
 Laat zijn krant liggen en rent achter Trudy aan. 
 Hebbes, kippetje van me. 

Geeft haar een kus. Hoe bevalt het boerenleven je tot nu toe? 
Trudy 

Goed. Ik had het alleen een beetje spannender verwacht. Wat rollebollen 
in de hooi bijvoorbeeld. 

Janus 
 Zijn we daar niet een beetje te oud voor? 
Trudy 
 Je bent nooit te oud Janus, nergens voor. 
Janus  
 Als de rest dat ziet… 
Trudy 

Niemand hoeft het te weten. Ik zeg tegen de rest dat ik een eindje ga 
lopen en dan wacht ik op je in de hooiberg . Als jij dan…fluistert in zijn 
oor. Loopt naar buiten. 
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Roept tegen hen die in het zicht zijn. Ik ben een eindje wandelen. 
Loopt zingend weg. De paden op de lanen in… 

Janus 
Gaat zitten en doet zijn schoenen uit. Kijkt door de raam of hij stiekem 
naar het wc-huisje kan. Doet de deur open, zet zijn schoenen er in en rent 
ongezien naar de hooiberg. 

Klaar 
Heeft ondertussen de krant van Janus overgenomen en is gaan lezen. 
Men ziet duidelijk dat ze ergens van schrikt. Scheurt een artikel uit en 
stopt dat krantenbericht weg. 
Pakt een mes uit haar tas en gaat er strijdlustig mee in de stoel zitten 
Ze laat zich dan toch afleiden en kijkt wat er buiten gebeurd Ze lacht om 
Janus.  

 
scene 16 
Dina 

Even plassen. Loopt naar wc-huisje, ziet schoenen Janus. Loopt terug naar 
Riekie. Janus zit er op. 

Riekie 
 Oh oh, dat kan wel even duren. 
Victor 

Op vanuit de schuur. Tegen Riekie en Dina. 
Stond me daar een koe te piesen, leek wel de Niagara watervallen. Dat 
werkt meteen op mijn plasspieren. 

Riekie 
 Och heb je toch nog ergens spieren. 
Petra  

volgt hem, ze moet duidelijk ook plassen. Ik eerst Victor, vrouwen gaan 
voor dat weet een heer. 
Ze duwen wat om als eerste bij wc te zijn. 

Riekie 
 Doe maar rustig aan Janus zit er op. 
Victor 
 Ziet de schoenen. Janus zit er op. 
Riekie 
 Zeg ik toch. 
Victor 
 Nee niet aan de trog, hier op de wc. 
Victor en Petra  
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staan voor de wc te wachten. Gedurende de scene loopt de hoge nood 
 op. 
Dina 
 Ik hou het niet meer. Sluit aan in de rij. 
Victor 
 Klopt op de deur. Janus schiet eens op. 
Dina 
 Duwt Victor aan de kanten. Plas jij maar over de mesthoop. 
Victor 

Ja, inderdaad ik moet ook een bruine hoop. 
Wilma 

Komt aangerend. OOOOOOOh nou moet ik toch plassen. 
Allen 

Bezet!!! 
Allen 

Slaan op de deur. 
Janus, kom van de wc af, nu meteen!! 

Joost 
 Komt ook op vanuit winkel, boodschappentas in de hand, tegen Wilma 

Waar was je nou ineens? 
Wilma 

Ik moet en Janus zit er op. 
Joost 

Pa, kom er af. Meteen!!  
Er staat hier een file van bijna lekkende auto’s voor de deur. 
Als je er niet af komt trek ik de deur open. Pa!!!! 
We tellen tot drie! 

Allen 
 Een twee drie!! 
Joost 

Trekt de deur open. 
Allen 

Reageren verbaasd. 
Dina  

pakt de schoenen en gooit ze weg. Gaat op de wc. 
Wilma 

Joost, je vader is een ongelooflijke flauwe… 
Joost 
 Drol. Lacht om zijn eigen grap. 
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Wilma 
 Jij bent net je vader. 
Victor 
 Ik doe het toch even op de mesthoop. Af naar mesthoop. 
Dina 

Ondertussen van toilet af.  
Petra 

 er op. 
Trudy en Janus 

Zitten achter het hooi, we horen “sexy” muziek en zien kledingstukken 
 over het hooi op het erf vallen 
De rest 
 Loopt dichterbij en kijkt over de strooibalen. Draaien zich met verschrikt 
 gezicht om naar publiek. 
Joost 
 Pa, kom tevoorschijn 
Janus 
 Komt in zijn onderbroek achter de hooibalen uit 
Joost 
 Pa wat deed je daar?!.  
Janus 
 Wat denk je zelf? 
Joost 
 Op jouw leeftijd…… 
Janus 
 …wil een mens ook nog wel eens friemelen. 
Trudy 
 Komt schuldbewust en weer half aangekleed achter de strobalen uit. 
Joost 
 En wat heeft dit, houdt schoenen omhoog, te betekenen?! 
Janus 
 Mijn schoenen moesten scheiten nou goed. 
Joost 
 Pa dit kan toch niet!!!! 
Janus 
 We hebben gewoon achter de heg liggen speulen. 

Doe niet zo moeilijk, ok ne auwe stier houdt van ut plezier. 
Joost 

Pa!! 
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Janus 
Het was een geintje. 

Victor 
  Op tijd terug om het volgende te zien.  
Benno 
 Op met de hond, terug van het wandelen. 
Wilma 
 Een geintje, een geintje!!?? 

Pakt de emmer mestGiet de inhoud over Janus Hier, dit is een geintje!! 
Janus 
 Nondedju, ik ga bekant over mijn nek. 
Victor 

Slaat Janus op de schouder. Geeft niks jongen, immiteert Janus van 
eerder in het stuk” zolang je het maar niet op je zondagse klompen 
krijgt”. 
Kijkt naar de klompen. Nou die zijn nog best goed zuiver gebleven. 

Petra 
 Van wc af. Kijkt naar Janus, spottend, wat ruik ik nou? Onjeklone, het 
 boerengoud??  
Iedereen  

lacht hem uit. 
Wilma 

Naar wc. 
Klaar  

Heeft het van binnen af zitten kijken en is naar buiten gekomen. Heeft het 
mes nog in haar handen. Ze lacht door terwijl de rest bijna gestopt is 
waardoor men haar opmerkt. Interpreteert die lach als een gevaarlijk 
lach. 

 
 

EINDE ZICHTVERSIE 
 

Waarom is Klaar zo onrustig? Wat weet zij wat de anderen niet weten?  
Is het gevaar wat dreigt nog wel te keren? 
Koop het volledige script en bezorg uw publiek een avond lekker lachen. 
 
Toos van Riet 
baten-vanriet@onsmail.nl 
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