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voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
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Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van wiens
werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook voor
try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 7 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op grond
van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd, terwijl de
geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief wordt met 20%
verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen toestemming werd
aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan de voorstelling.

Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

ROLVERDIELING
Berend Sanders - Weduwnaar 55 jaar
Geert - Oudste zoon van Berend en vrijgezel
Frans - Jongste zoon van Berend
Lenie - Vrouw van Frans
Marietje - Jongste dochter van Berend
Greet - Huishoudster
Yvonne - Eigenares bloemenzaak

DECOR
Normale huiskamer. Deur links en rechts.
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1e teniel
(Berend, Greet)
(Berend en Greet drinken koffie aan de tafel)
Greet: Dus doe wost weer trouw'n, Berend?
Berend: Ja Greet, ik gao weer trouw'n.
Greet: Hou krigst 't zo in dien kop, man? Al biena tien jaor weduwnaar
en nou inains weer trouw'n. ....Berend, wie hebb'n `t mit oes drei'n: l'j,
Marietje en ik - toch ook goud naor de zin, of is 't niet zo? Ik ben dan
wel oen huushoidster, maor wie hebb'n altied best met mekaar vind'n
kent... Neeg'n jaor ben ik bie oe en nog nooit ien woord ruzie is er
tussen oes beiden west... 't Wark doe ik toch ook wel goed, Berend?
Berend: Ja Greet, 't wark doe i'j best - ken niet beter – maar `n man wil
wel 's meer dan 'n schoon huus en op tied zien eet'n op taofel. D'r
bennen nou ienmaol ding'n in 't leef'n van 'n man, die 'n huusholdster
'n man niet geef'n ken; hoe goed ze zich als warkster ook uutslooft.
Greet: Ach, dat begriep ik ook wel, Berend. Maor i'j bent nou
al dik vieftig jaor en waor vind oe nou nog ien vrouw, die dat "andere"
leev'n nog schenk'n kan. l'j wilt hier toch niet zo'n hupsakee vrouwmens
meer over de vloer hebb'n te dwarrel'n, dat zoll'n oen kinderen ook niet
will'n, Berend.
Berend: (dromerig) Hest mie niet helemaol begreep'n, wicht.
Greet: len ding heb ik wel begreep'n. Greet ken opstapp'n, Nao neeg'n
jaor met hart en ziel, oe en Marietje te hebb'n verzorgd, ken ik nou de
koffers pakk'n. (voor zich uit) Marietje lig mie jao net zo nao aan 't hart,
alsdat ze mien eig'n dochter is.
Berend: Ik weet 't Greet, maor ien huusholdster heb ik straks
niet meer neudig, zo is het wel.
Greet: En dat andere "mens" komp vanaovondH
Berend: Jao, ik wil ze aan mien kinder'n veurstefl'n, as mien
toekomstige vrouw. Ik heb ze allemaol uutneudigd om te komm'n.
Ik gao deuru nou direkt eev'n ain borreltje en wat sigaor'n haol'n. (af)
Greet: (kijkt de kamer rond) Ik veulde mie hier al zo aig'n.
(pinkt snel een traantje weg)
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2e teniel
(Marietje, Greet)
Marietje: (op) Dag Gree. Ik zag Vao net weg gaan, weern waor hij naar
tou is?
Greet: Zo kind, bent i'j al weer terug van school? Oen vao, die haolt eev'n
wat sigaar'n en 'n barreltien...
Marietje: (verschrikt) Wat scheelt eraan, Gree? I'j kiek'n ja zo
verdieitig, Er is toch niks gebeurd?
Greet: D'r is straks 'n klein feesie, Marietje.
Marietje: Vandaor dat borreltien en sigaar'n! Maar wat veur feest is er
vanaovond dan te vier'n?
Greet: Dien vao wil zien "aanstaande vrouw" veurstell'n aan
de familie.
Marietje: (zeer verbaasd) Aanstaande vrouw veurstell'n???
Wil hij dan weer trouw'n???
Greet: Ja, dien vao wil trouw'n! Hij wil weer leev n zaols hij
zegt.
Marietje: En wat is dat dan veur ain vrouw? Mit wie wil hij...
Greet: Weet ik ook niet, kind. len vrouw in ieder geval die 'm meer geev'n
ken as ik. (zachtjes) Dat denkt hij tenminste.
Marietje: En i'j dan? Wat mott'n i'j dan?
Greet: (resoluut) Koffers pakk'n. En dat dou ik geliek maar. (wil afgaan)
Marietje: Maar i'j bint vanaovond toch wel op het feessie?
Greet: Nee, mien kind. Oen vao hef mie duudelijk te kennn geev'n, dat e
mij niet langer meer neudig hef. Hij hef mij trouwens ook niet vraogd
urn er vanaovond bij te koom'n. Ik zou ook niet will'n um eerlijk te
weez'n. (af)
Marietje: (gaat zitten en mompelt) Derum keek Gree zo
verdreitig. (valt in diep gepeins en merkt niet dat Frans en Lenie opkomen)
3e teniel
(Marietje, Frans, Lenie)
(Frans en Lenie komen zachtjes op; Frans maant z'n vrouw niets te
zeggen; Hij sluipt op Marietje af en slaat zijn handen voor haar ogen;
Marietje geeft een gil en wringt zich los)
Marietje: Ach leleke vent, wat laatst mij ja schrik'n. Hallo Lenie,
gos wat heb i'j een leuk jurkje aan.
Lenie: Op 'n feessie mag je toch wel iets vlots aantrekk'n. En
nou we het toch over dat feessie hebb'n, Marietje. Hef os vao misschien
'n pries in de loterij wonn'n?
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Marietje: Hij gaot zien aanstaande vrouw veurstell'n. (Frans verslikt zich
proestend in de koffie, die hij zich zojuist heeft ingeschonken)
Lenie: Frans, heur i'j dat...? Oen vao wil de vrouw aon oes
veurstell'n, waormit hij weer wil trouw'n!
Frans: Na..., hij is er old ge nog veur. Geliek hef hij eigenlijk
wel. Allent bliev'n huift e niet wat mie betreft.
Lenie: Allent...? Hij is toch niet allent? Marie is d'r en...
Greet.
Frans: Ja, dat zeg i'j goed: Greet is er nog. Maor stel oe voor, dat zij het wark
hier zat is en de biez'n pakt.
Lenie: Dan is Marietje...
Frans: Die gaot trouw'n! En dan staot vao helemaol allent. Nee, as hij
wat wil dan moet hij dat nou doen; straks is hij er te old veur.
Marietje: Ik vind 't harstikke rot veur Gree.... Ik mag heur graog. Ik zal 's
kiek'n, of ik der nog met het inpakk'n van spulletgies ken help'n. (af)
Lenie: Ik ben van mening, dat dien vao domme ding'n gapt
doen.
Frans: Laot'n we nou eerst maor 's afwacht'n Lenie, wat hij straks aan
oes veurstelt. Vao is altied ain verstandig man weest. Anders was hij
nooit verkoper van landbouwmachines word'n. Nee, hij is
bedachtzaam genog um gien domme dingen te doen.
Lenie: Ja, ik weet ook niet. Trouwens, is oe ooit 's opvall'n, dat op wees
Frans, dat oen vao kennis had aan 'n vrouw?
Frans: Nooit...!
4e teniel
(Geert, Lenie, Frans)
Geert: (op) Dus i'j bent d'r ook al?
Lenie: (bits) Oe ook, ja....
Frans: Weest al wat er gaande is, Geert?
Geert: Nee, oes vao kwam vanmörgen eev'n bie mie aanwipp'n,
had 't op zien manier slim drok en zee toen dat er ien klein feessie was,
vanaovond bie 'm tuus. Ik mus ook koom'n. Frans weet i'j wel weurum
hij 'n feessie gef?
Lenie: Dien vao gaot weer trouw'n, Geert.
Geert: Wat...??? (schuiven naar de stoel en ploft hierop neer)
Frans: Ja, wacht 's eev'n. Wie weet'n ook nog niet anders
dan van oes Marietje.
Geert: En wie zol dan oenze neie mamme word'n?
Lenie: len wuftig ding uut Grunning moe'j reek'n.
Frans: (verwijtend) Lenie...!!! Vao stelt heur straks aan oes veur!
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Geert: Trouw'n, wat een stom gedoe.
Lenie: As i'j dat ook nog 'ns 'n keer doest, Geert.
Geert: Aan mien lief,.... gien wiefl
Lenie: Weest ja helemaol niet hoe dat is.
Geert: Hoeft ook niet...., Frans hef mie `r al genoeg van verteld. (Frans
geeft Geert stiekem een stomp)
Lenie: (dreigend) Wat zee i'j, Geert???
Frans: (ontwijkend) Geert zee, dat Hans 'm er al genoeg van verteld hef.
Lenie: Hans...?
Frans: Ja, 'n vent, waor Geert in 't café nog al 's mit praot Is 't niet zo,
Geert?
Geert: (zijdelings) Ja, 't zal wel zo weez'n.
Lenie: (kijkt argwanend naar Frans) ..Mmm....
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

