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FREULE VAN DEN HEUGTE - n STINKEND RIEK WIEF

DECOR:
Aainvoudeg teneel, dat der oetzugt as n eetzoaltje van n
daklozentehoes met n kassie met n telefoon der op en n grode
eettoavel of oettrektoavel met stoulen.
Drij deuren, ain noar de keuken in de achterwand en de aander twij
links en rechts, woarvan aine noar boeten en de aander noar de
sloapzoal.
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EERSTE BEDRIEF
Paiter komt n beetje stommeleg op, hai het wat dronken, mor is nait
doen en voult zien zakken noa, buutsen noar boeten en jaze zowat
oet n kanner,kropt over vlouer en loert overal.
Paiter: Woar is dat verrekte ding nou toch bleven? Ik ken mie wel n slag
veur de kop geven, dat ik hom verloren heb. Even kieken messchain
onder dat kassie, volgens mie ken e doar ook best wel ais onner
liggen. (hai kikt der onner, mor zugt niks) Ik zai niks, messchain der
achter? Nou den mout e mor even veuroet.(Hai scheurt an t kassie
en as hai hom n endje veuroet het den komt Berend binnen)
Berend: Wat bist doe nou an t doun?
Paiter: Oh, Berend bist doe doa doar? Ik eh… eh… keek even of… eh
der veul stof achter dat ding zat.
Berend: Doe??? Doe kikst of der veul stof achter n kassie zit? Man hol
nou toch gaauw op. Doe zugst nog gain stof al ligt t ook n haalve
meter dik.
Paiter: Eh, eerlieks woar heur en doar ligt mie toch n stof onner, nait
mooi meer.
Berend: Loat mie ais kieken (kikt ook) Ik zai niks, doe holst mie veur t
zootje.
Paiter: Nee, eerlieks woar. Man kiek den ais goud t is ain stofnust aal
stofnust, dast doe dat nait zugst.
Berend: Ach wat, doe hest mie veur de guugel.Doe lugst mor wat. Doe
wast aarmswoar noar op zuik. Bist doe wat kwiet?
Paiter: Ik, eh… eh… Nou nee… ikkeh…
Berend: Nou? Zeg t mor.
Paiter: Nou ja, ik ben mien dynamiet kwiet.
Berend: Wat zegst mie doar. Doe lopst met dynamiet in de buutse?
Wolst doe ons hier in de lucht loaten vlaigen?
Paiter: Doe begripst t nait.
Berend: Of bist doe an t waark en bruukst t doarveur?
Paiter: (schrikt) Waark?? Ikke??? Nee heur ikke ben nait an t waark.
Hai kerel toch, letst mie ja schrikken, waarken haar k docht.
Berend: Ik von t ook al roar. Doe wast der ja zo mooi of en den zolst
mie der nou inaains weer met begunnen?
Paiter: Moak die mor gain zörge, der bennen der nog genog dij wel
geern aarbaiden willen, mor doar heur ik nait bie.
Berend: Mor wat most doe den met dynamiet, bist toch ook gain terrerist
of zoks wat hen?
Paiter: Nee, nait zokse dynamiet, ach hou hait dat nou? ‘t Is zo’n klain
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staintje, waist wel?
Berend: Nee, dat wait ik nait.
Paiter: Nou zo’n stain dij de vraauwlu in heur ringen hebben. Veur de
versieren.
Berend: Oh, doe mainst, n diamant????
Paiter: Precies, allent dit is n haile grode en dij ken zo wie zo nait in n
ringe. Dizze mout in zo’n haalsket of zokswat.
Berend: Nou en woar is dij den? Loat mie den ais zain.
Paiter: Dat is t em juust. Ik ben hom kwiet.
Berend: Hou ken dat nou, zokswat verlais je toch zo mor nait?
Paiter: Hai mout mie hier oet de buutse vallen wezen, want zo pas haar
ik hom nog.
Berend: Hou groot is e den?
Paiter: Nou minstens zo groot. (dut met de handen zo groot as n tudeaai)
Berend: Hou kenst dij nou kwiet worden? Zokse groten bennen der
traauwens ook nait. Doe lugst mie weer wat veur.
Paiter: Nou den was e messchain wat klainer mor nait veul.
Berend: As e zo groot was den konst hom ja met blode oog wel zain,
nou en ik zai hom naargens.
Paiter: Nou, den was e messchain nog wel een beetje klainer, mor hai
was wel kostboar. Ik ben der met noar ome Jan west.
Berend: Wolst hom den belainen?
Paiter: Nee, dat nait mor ik wol waiten wat e weerd was.
Berend: En??
Paiter: Kerel wol mie verneuken. Hai zee, dat e niks weerd was en dat
t n sirkusdiamant was, mor hai wol mie der toch nog wel 50 euro veur
geven omdat e der wel schier oetzag.
Berend: n sirkusdiamant? Wat is dat nou weer veur n diamant? Kon e
den kunsies? Deur n houpeltje wuppen of zo?
Paiter: Ach nee slome. Dat betaikent, dat n haile bulde geld weerd is.
(hai gaait op handen en vouten an t zuiken. Berend ook en kropt
achter hom an)
Berend: Woar ken zo’n ding den liggen enneh… Zit der ook pervisie
aan as ik hom vin?
Paiter: Den zelst hom eerst mouten vinnen. (zai loeren en kroepen
overal) Ik zai niks. (den komt “Moeke Betje“ binnen)
Betje: Wat bennen jullie doar nou an t doun of he je n dubbeltje
verloren?
Berend: Moi Betje, nee, mor Paiter het zien sirkusdiamant verloren en
ik help hom zuiken, want der staait n haile dikke vinderspries op.
Betje: Het hai n diamant? En dij is hai kwiet? Woar het hai hom verloren
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den?
Berend: Hiero.
Betje: Hier in hoes?
Berend: Dat zegt e.
Betje: En hou komt zo’n aarme loes an geld veur n diamant en den ook
nog wel n sirkusdiamant.
Paiter: Ik heb hom vonden, mor nou ben ik hom kwiet en hai mout hier
aargenswoar liggen.
Betje: (inmiddels ook an t zuiken, zai kroepen in n riegje achter n kanner
an) Ik wait nait jongens of e hier wel ligt, messchain ligt e wel in de
gang. (zai kroepen achter n kanner de gang in, even stil en den
kroepen zai weerom. Achteraan kroepen Antje en “Pa Jannes” ook
noar binnen)
Paiter: Goud deurzuiken mensen, want t is n haile biezundere. Volgens
mie is t n haile dure ook.
Berend: Mor hai ligt hier nait volgens mie. (Jannes gaait stoan, aandern
blieven zitten)
Jannes: Ik vroag mie of, hou gek ik aigenlieks wel ben om zo achter joe
heer te kroepen? Woarom doun jullie dat aigenlieks?
Betje: Paiter is zien sirkusdiamant kwiet, n haile dure messchain wel
tien of twinnegdoezend euro.
Antje: ‘n Sirkusdiamant? Wat is dat nou weer? (elk zit op zien gat op de
grond)
Berend: Das n diamant dij kunsies ken.
Antje: Is t echt woar? Ken e kunsies? Wat ken e den?
Berend: Bezied kroepen. Zo is e der nog en zo is e vot en nou is e vot.
(zai kroepen weer)
Antje: Doe lugst t zeker?
Berend: Nee Antje, dat is echt woar. Paiter het hom hier lös loaten en
nou ken hai hom nait weer vinnen. (zai goan weer zitten)
Antje: Ie hebben mie veur de gek.Ik leuf der niks van.
Jannes: Ik ook nait. Dat is netuurlieks weer n truuk van Paiter om bie
ons wat geld te lainen. Nee, doar trappen wie nait in.
Berend: Nou, volgens Paiter is e wel meer as dattegdoezend euro
weerd. Nou en dat is nou nait bepoald kaddepis.(zai begunnen weer
te kroepen, neus op de grond)
Jannes: Wat??? Mainst nait? Zo veul? (Ali komt binnen, kikt ais rond)
Berend: Minstens!!
Ali: Zeg, doar huif ik toch zeker nait an met te doun wel? Ie lieken wel
zo’n stel drukse honden van de pelisie of ben je n euro kwiet?
Antje: Nee, Ali, zai bennen n diamant kwiet van wel vieftegdoezend
euro of meer en doar zuiken wie nou noar.
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Ali: Wel is dij den kwiet? (ain noa d aander gaait weer stoan)
Antje: Paiter.
Jannes: Hai zel wel weer zopen hebben en nou is e netuurlieks weer
net zo doen as n törf.
Paiter: Ho evenpies he. Ik heb allent mor droevensap had.
Ali: Joa, ik ken dat. Droevensap van vattien persent zeker.
Antje: Droevensap van 14 persent? Dat ken toch nait.
Betje: Joazekers ken dat, allent nuimen wie dat gain droevensap meer,
mor wie nuimen dat WIEN!
Paiter: Nou joa, wat ken t schelen? Oetaaindelk is dat toch ook
droevensap en ik heb mor ain glas had.
Jannes: En hou voak hebben ze dat glas weer volgooit den?
Ali: Mor nou nog ais even over dij diamant wat ofst doe zeest. Hou mag
dij der den wel oetzain?
Paiter: Nou, hai was ongeveer zo groot. (wiest an) Je zollen op t eerste
gezicht zeggen, dat t n gewoon stokkie glas is. Mor ast hom zugst!
Hai glanst en schittert as n peerdekeudel in n pelisiepet.
Ali: Oh,,,mor dat stokkie glas heb ik wel zain. Dij heb ik in t asbakkie
legd hier op de boalie.
Paiter: Oh gelokkeg, den is hai (lopt der noar tou) …mor… mor… (kikt
in n leeg asbakkie)
Jannes: Oh, dij heb ik net leegkiepert in asemmer.
Berend: Den mout wie dij vot op kop zetten.
Antje: Wat bist doe ja n male. Wel zet nou n asemmer op zien kop, dat
liekt toch nait.
Berend: Nee dompie, nait op kop zetten, mor over de kop om dij dikke
stain van Paiter weer te vinden, snapst doe dat nou nait?
Antje: Ben je den ook nog n vlinde kwiet?
Betje: Mor den is der nog n probleem. De asemmerkerels gooien hom
ducht mie net leeg in de auto.
Paiter: Wat??? (runt vot, Berend en Jannes der achteran)
Ali: Wat ja n haikeroazie en dat om n stokkie glas.
Betje: Nou ja, hai mout toch oareg köstboar wezen as ik dat zo heur.
Zo’n zestegdoezend of doaromtrent.
Antje: Dat is toch n haile bulde geld of nait den? Joa toch?
Betje: Dat is n haile grode bult geld wicht. (Paiter komt weer binnen met
Berend en Jannes. Tussen heur in droagen zai de asemmer of puut)
Paiter: Wie wazzen gelokkeg nog net op tied. Kerel zol hom net in de
auto kieperen. (hai kiept in ain keer de emmer/puut oet over de
vlouer)
Ali: (stoeft op) Zeg ais even. Bist doe wel haildaal zuver in de kop om
hier zo mor aal dij voeleghaid hier op mien schone vlouer te gooien.
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Ik heb boudel net aanhemmeld. Vot oproemen dij zooi.
Betje: Hai, hai, hai toch Paiter jong, dat ken toch zo mor nait. Most nou
toch ais kieken wat ofst der veur n troep van moakt hest. (manlu
reageren nait en störten zok op de rötzooi, smieten ales achteroet)
Antje: Zai gooien ales zo mor op de grond, dat mag toch nait?
Berend: (komt omhoog) En wat het Berend hier? Nou? Is dat n diamant
of is dat n diamant?
Paiter: Oh, gelokkeg, geef mor hier. (wil hom pakken, mor Berend holt
hom achter zien rug)
Berend: (holt zien hand op) En wat docht Paiter van vindersloon? Haar
ik doar gain recht op?
Jannes: Joa, dat is ook zo. Dat mout je den betoalen. Houveul is dat
ook weer? Was dat gain tien persent?
Berend: Dat docht ik ook en houveul is zo’n grode stain weerd? Nou
roup ais wat?
Betje: Nou, noar wat ik heurd heb, toch al gaauw zo’n lutje
honderddoezend euro, want t is wel n haile grode.
Berend: Krek! Ik wol dus toch wel geern even eh… (kopkraben)
eh…eh..toch wel even tien mille vangen. (overdreven Hoolands)
Komt u maar hoor, legt u het hier maar eventjes in . (holt haand weer
op)
Paiter: Doe verrekte zoepenbrijbek, kom op met mien diamant.
Betje: Ho Paiter, doe zelst wel mouten dokken veur dij sirkusdiamant.
Hai het hom per slot van reken ook vonnen.
Ali: Wat hebben jullie toch aalweg met joen sirkusdiamant? Doar heb ik
ja nog nooit van heurd. Wat is dat veur biezunders?
Paiter: Joa, dat zee dij kerel van de bank van lainen tegen mie… offeh
aigenlieks zee hai dat n luk beetje aans. Hai zee… Goh, hou zee hai
dat ook weer. Hai haar t over n sirre, …sirre… Nee! Hai haar t over
een sirrekoningdiamant. Joa, dat zee hai leuf k.
Ali: Oh, wacht ais even. Den het hai veurvast ain zirkonediamant zegd.
Paiter: Persies. Dat zee hai.
Ali: Nou, den hest wel pech, want zo’n zirkonediamant is aigenlieks niks
weerd, dij broeken ze allent mor op teneel en zo.
Antje: Dus nou is Paiter ain sirkuskomediant??
Ali: Nee, dij diamant is nait echt, dat betaikent t. Woar hest hom
vonnen?
Paiter: Achter stadsschouwurg
Ali: Zugst nou wel dij is nait echt.
Paiter: (smoalend) Doe zelst t waiten. Doe zelst wieshaid in pacht
hebben.
Ali: Ik heb t n keer lezen in n bouk.
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Paiter: (smoalend) Zai het t lezen in n bouk. Sodemieter toch op, doe
kenst ja haile nait lezen.
Ali: Ikke wel, mor doe den? Nou?
Berend: Dus as ik t goud begriep, den heb ik hier wat veur Maal Jan in
dij rötzooi van jullie zitten kraben?
Paiter: (tegen Ali) Dus doe mainst dat e niks weerd is? Hou ken dat
den, dat Ome Jan mie der toch nog wel viefteg euro veur wol geven?
Nou?
Berend: Ho ais even, dat betaikent, dat ik in elks geval toch nog wel
even vief euro ken vangen. Kom mor op mien jonkje.
Paiter: Hest wel heurd wat Ali zee nait? Hai is niks weerd. En tien
persent van niks is… eh… ook ja niks. Dus hol dien haand mor op
den zel ik die der aine in kwakjen.
Berend: Niks der van, ie hebben apmoal heurd dat hai viefteg euro
weerd is en dat ik tien persent kreeg en dij wilk hebben ook.
Jannes: As ik ook nog ais n duit in t zakkie mag doun.
Berend: Oh, wolst doe der ook nog wat geld tou doun?
Jannes: (negeert hom) Volgens mie hest doe hom haildaal nait vonnen
Berend. Doe wost dat e in dij ol emmer/puut zat, dus kon Paiter hom
der zulms ook wel oetzuiken. Doe hest hom dus allent mor efkes
holpen.
Berend: Dus den wil ik nou mien saloares oetbetoald hebben.
Jannes: Das goud, tenminste as ie n aarbaidsoverainkomst sloten
hebben. En dat heb jullie dus nait. Geef hom dat stokkie glas nou mor
terug den heb we hier tenminste weer vree.
Berend: Och hier, (geft stain terug) vreet hom den mor op.
Antje: Dat ken toch nait, das gevoarlieks en doar ken joe loater de
pleepot wel van kapot goan as e doarin vaalt.
Berend: Ach doe, ik denk dat ik mien hengels mor pak en n zetje goa
vissen. (gaait of)
Paiter: (smoalend) Hai en vissen.
Jannes: Wolst zeggen, dat hai nait ken vissen?
Paiter: Dat is mien zeggen nait, mor hai is lest ook an t vissen west en
volgens mie het hai de zun voaker zain onnergoan as zien dobbertje
Betje: (tegen Jannes) Eh, Jannes mien jong, zellen wie nou eerst mor
ais de sloapzoal goan doun, aans bennen wie nait op tied kloar.
Jannes: Das goud mien wicht. Loaten wie dat vot mor goan doun, want
kebouterkes zellen der hier wel nait touhollen. (soamen of)
Ali: Den goan ik mie bezeg holden met t eten. Goa doe mor met mie
met Antje (soamen of)
Paiter: Nah, den zit ik hier weer mooi allent met mien stain. Hou zee Ali
dat ook weer? n Zirkone diamant. Joa, dat zee kerel van de bank van
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lainen ook. (Looske komt op en heurt t leste) Moi Looske. Wat bist
doe ja vroug, honger zeker?
Looske: Moi Paiter, wat hest doe met de bank van lainen? Hest doe
den wat, woar zai belang bie hebben?
Paiter: Joazekers wicht ik heb n echte zirkonediamant. Looske mien
wicht doe hest nog nooit zo wat moois zain. Schitteren dat e dut.
Looske: Loat ais zain dat ding. (Paiter holt hom oet de buuts en let hom
zain, Looske bekikt hom) Ach doe en dat nuimst doe n diamant?
Paiter: Joa, n echte zirkonediamant.
Looske: Nou kwak hom den vot mor in asemmer.
Paiter: Ik ben nait gek, doar komt e net oet.
Looske: Oh, bist weer an t graaien west, doe olle asemmerartiest?
Paiter: Nee wicht. Ik heb hom op stroat vonnen, achter de schouwburg.
Looske: En dat nuimst doe n echte zirkonediamant? Hol toch op man,
dat is gain zirkonediamant, mor n echte kapsonediamant. Niks weerd
jong.
Paiter: Mor ome Jan wol der toch nog wel viefteg euro veur geven.
Looske: Oh?,..Loat hom nog ais zain (zai bekikt hom nog ais) Ik wait
nait, ik duur der niks van te zeggen, mor as hai der viefteg veur wil
geven den is der wel n steekje an lös.
Paiter: Looske mien wicht, doe bist n engel. Wie begriepen n kanner.
Wilst wel met mie traauwen?
Looske: Ikke met die??? Traauwen?? Is t die in de kop sloagen of hest
last van zeubranden? Met zo’n voele ol kerel haar ik docht.
Paiter: Nou zo schoon bist doe nou ook weer nait en ik n ol kerel??
Mens ik ben in de blui van mien leven. Wie zollen best n haile schier
span wezen.
Looske: Joa heur… veur de bokkewoagen. Goa toch vot doe male.
Woar wolst wel van leven? Van dij viefteg euro? Nah, den bennen
wie gaauw oetvrijd.
Paiter: Mor wie kennen toch omsunst wel ais begunnen, …met vrijen
main ik (hai wil heur beetpakken)
Looske: (gilt) Blief van mie of voelak. Loat mie lös (Ali komt binnen)
Ali: Hé, wat is dat? Wat gebeurd der hier?
Looske: Hai wol mie aanranden, wat n smeerlap nait. Dat haar ik toch
nooit van hom docht, doe wel Ali.
Ali: Jullie waiten toch wel, wat ain van de hoofdregels van t hoes is?
Gain sex tussen geslachten van verschillende kunne.
Looske: Nou heurst t zulms ook ais. Allent mor sex tussen mensen van
dezulfde kunsten. Dus perbaaier t mor ais met Berend. Goan wie al
hoast eten Ali?
Ali: Nee, netuurlieks nait. t Is ja nog laank gain tied.
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Looske: Wat eten wie aigenlieks?
Ali: Bist al binnen? Wat bist doe ja n verschrikkeliekse vreetlap.
Ainegste woar ast doe an denkst is eten en aans nait.
Paiter: Doar hest geliek an Ali, as om t eten gaait is zai der aaids bie,
mor ho as t om aarbaiden gaait, den is zai inains spoorloos
verswonnen.
Looske: Woar bemuist doe die aigenlieks met, doe oversexte
brandlappe. Goa doe nou mor mooi met dien kapsonediamantje
speulen.
Ali: Hol nou mor weer op nait. eh… Paiter, roemst doe dij boudel ook
even weer op mien jong. Hest t ook ammaans had.
Looske: Wat??? Het hai dij rommel hier moakt en zo aine wol wat van
mie zeggen? Wat bist toch ook n haalfmale slaif he?
Paiter: Ach joa wicht, mien pad gaait nait over rozen. Waist wat t is?
Mensen begriepen mie nait.
Looske: Wat is dat? Doe bist toch nait traauwd zeest doe?
Paiter: Ikke?? Welnee wicht, hou komst doar nou bie. As dat zo was
den zol ik die toch nait vroagen. Hou komst doar zo bie?
Looske: Nou, kerels dij traauwd bennen, dij zeggen zokswat ook altied.
(smoalend) “Ach mien wicht, mien vraauw begriept mie nait en met
die ken ik zo mooi proaten, doe begripst mie ja zo goud.”
Paiter: Is dat zo? (noar Ali) Hest doe dat ook wel ais heurd Ali?
Ali: Joa, da’s woar. Dat bennen aaids van dij kerels dij op t oaventuur
oet bennen. Zoksent bennen nait te vertraauwen.
Paiter: Wat ja aldernoarst gemain. Ik zol zokswat nooit doun. Joa kiek
doar ben ik gewoon veuls te eerlieks veur.
Ali: Mor hou wordt t, begunst nog ais?
Paiter: Woarmet mout ik begunnen?
Ali: Met oproemen doe slörm. Doe hest dij rommel hier moakt en doe
kenst t ook weer oproemen.
Paiter: Oaltje, mien wicht. Doe bist n schat van n wicht, mor zokswat
doar ken ik toch nait an begunnen. Wat mouten mensen wel van mie
denken, dat ik mor zo an t waark goa? Ik ben der ja net van of. Dat
ken toch nait en boetendes, doe bist toch veur t roege waark
aannomen?
Ali: En nou haile rapkes an t waark of der hangt die wat boven de kop,
dat wilst nait waiten.
Paiter: (begunt op knijen met oproemen Ali gaait weer of) Hai, ik tref t
ook nait, mor ik ben bliede, dat mien voader dit nait huift met te
moaken.
Looske: Woarom dat nait?
Paiter: Ol man zol zok daip veur mie schoamen.
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Looske: Mor n mens huift zok toch nait te schoamen omdat hai an t
waark is. Aarbaiden is gain schaande. Of was dien voader ook
waarkloos van zie affeer?
Paiter: Ain van de alderbesten dij der wazzen. Hai was n kampioen
waarkloze.
Looske: Nou, ik wol best weer n mooi boantje hebben, mor net geliek
woar ik kom. Ze bennen aaids net weer bezet, mor n week loater
staait zulfde avvertensie weer in t Nijsblad.
Paiter: Mor den willen ze die gewoon nait hebben wicht.
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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
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