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PERSONEN:
Derk Wiessing

pensionholder

Elly Wiessing

zien vrouw

Tinus Visser

warkt bij Wiessing

Harmke Vos

warkt bij Wiessing

Piet Lammers

hulpkelner

Fred van Soest

pensiongast

Inge van Soest

zien vrouw

Betty van Dam

‘t wicht uut Nei-Amsterdam

DECOR:
Het toniel stelt de eetzaol veur van het pension Wiessing. Der staot
een aantal zitties. Der bint twee deuren: ien naor de keuken (rechts),
ien naor de overige vertrekken en naor buten. (links)
An de wand hangt een foto van Elly en een spiegel. Verdere inrichting
naor eigen idee.

TIJD:
Het eerste bedrief speult ‘s mörgens, het tweede bedrief de volgende
mörgen, het darde bedrief zo’n veertien dagen later.

4

EERSTE BEDRIEF
‘s Mörgens vrog.
Harmke: (is bij ien van de zitties an ‘t wark. Ze hef een emmer met
water en een doek bij heur en nemp met een natte doek de taofel of.
Ze is kwaod) Ik zul wel ies willen weten, waor die luie Tinus blef... Die
kan natuurlijk weer niet uut bedde kommen.. Ik kan toch verdorie niet
alles allèn doen.... (ze wringt de doek uut in de emmer en stiet met
de rug naor deur links)
Tinus: (links op, hef zuk nog niet wassen, haor roeg op ‘t heufd, blote
voeten in pantoffels, löp hiel veurzichtig naor Harmke toe, pakt heur
van achteren om heur middel vast) Goeiemörgen.
Harmke: (schrikt, dreit zuk metien om en slat Tinus met natte doek om
de oren, kwaod) As jij mij nog ien keer zo laot schrikken hè, zet ik de
emmer met water omgekeerd op joen dikke kop... Jij lelijke
luiwammes... Je mussen je schaomen...
Tinus: Maor Harmke toch... Waorom doe j’ nou zo onvriendelijk tegen
mij.. Ik bin het toch.. Joen Tinus... joen engel..
Harmke: Jij bint mien Tinus niet en mien engel ook niet (drukt hum natte
doek in de hand) Hier hej de doek.. (wes) Daor stiet de emmer... (wes)
Die aandere taofel en stoelen bint veur joe.. Ik moet naor de keuken...
Het ontbijt klaormaken veur oeze gasten.. (löp naor rechts, richting
keuken, dreit zuk om) En zal ik joe nog ies wat zeggen??
Tinus: Ja, zeg ies wat...
Harmke: Gao je straks eerst ies fatsoenlijk wassen en antrekken.. Oeze
gasten kunt wel benauwd veur je worden..
Tinus: Jij hebt mij ja al wassen...
Harmke: Ja, maor niet goed genog... Jammer. (rechts of)
Tinus: (kek in spiegel) Nou, zo arg as Harmke zeg, is ‘t ook weer niet...
(löp met emmer en doek naor aander taofeltie, nemp taofeltie of, prat
oner ‘t wark deur) Dat waren aandere en betere tieden, toen wij de
boerderij nog haren.. As ik toen ‘s mörgens vrog in de stal kwam, was
het vee bliede en begroette mij op heur manier... Nou slaot ze mij met
een natte doek om de oren... Maor ja... Toen de aole boer uut de tied
kwam, wuur van de boerderij een pension maakt.. Zo is ‘t wel vaker
gaon hè... Nou bin ik hier de manus van alles.. (blef stil stoan)
Elly: (links op) Goeiemörgen Tinus...
Tinus: Goeiemörgen Elly.
Elly: Bej hier al klaor?
Tinus: Nog niet hielemaol.
Elly: Oh, ik dacht maar zo.. Omdaj niks doet...
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Tinus: Even uutblaozen hè..
Elly: (kek rond) Is Harmke der niet?
Tinus: Nee.. Ik stao der vanmörgen hielemaol allèn veur.
Elly: Waar zul Harmke dan wezen??
Tinus: (haalt scholders op) Zeg het mij. Dan weet ik het ook..
Elly: Ze zal zuk toch niet verslaopen hebben??
Tinus: Dat zul gien wonder wezen... Onder oes zegd hè: Harmke wordt
der niet beter op.. Ze komp ‘s mörgens hiel muulijk op gang... Ze
verget een hieleboel dingen...
Elly: Och, dat valt nog wel een beetie met, dacht ik..
Tinus: Volgens mij valt het niet met.. Maor ja.. Zo giet het nou ienmaol
hè... As vrouwluu aolder wordt, giet de vaart der wat uut...
Elly: As ‘t niet arger wordt, tieken ik derveur..
Tinus: Ik niet.. (pakt natte doek, wil daormet de stoelen ofnemen)
Elly: (zöt dat) Heela... Je moet de stoelen niet met een natte doek
ofnemen..
Tinus: Nee???
Elly: Nee.. Dan komt der van die kale vlekken op..
Tinus: Waormet moet ik ze dan ofnemen?
Elly: Met een dreuge doek.. (Tinus pakt rooie buusdoek uut de buus,
wil stoelen ofnemen) Nee... Zo ook niet.
Tinus: Wat doe ik nou dan weer verkeerd?
Elly: Je gaot de stoelen toch niet met een vieze snötdoek ofnemen...
Tinus: (stopt buusdoek in de buus) Dan weet ik ‘t ook niet meer.
Elly: Ik zal het straks wel even doen. Ik heb veur joe wel wat aans.
Tinus: Wat dan?
Elly: Je moet even de grune container an de weg zetten... Je moet veur
‘t huus de boel even anvegen... Je moet even de kippen voeren... Je
moet even de vlag uuthangen, zodat de mensen kunt zien, dat hier
een pension is.....
Tinus: Meer niet??
Elly: Veurlopig niet.
Tinus: Dan zal ik dat even gaon doen. (löp met emmer en doek rechts
of)
Elly: (ook rechts of, in keuken, lat deur lös) Je bint ja wel al op, Harmke..
Harmke: (in keuken) Wie zee dan, dat ik nog op bedde lag?
Elly: Tinus..
Harmke: Tinus??? Die gaorenklopper hef zuk zölf verslaopen!!!
Elly: En tegen mij zee e, dat jij je verslaopen haren...
Harmke: Laot die maor ies hier kommen.. Dan zal ik die slaopkop wel
ies laoten zien, hoe wakker ik bin.
Elly: (rechts op met stofdoek, nemp stoelen of)
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Derk: (links op, in overhemd zunder strik) Zeg Elly.... Weet jij ook, waor
die neie strik van mij is?
Elly: Welke neie strik?
Derk: Die ik op mien verjaordag kregen heb.
Elly: Hangt e niet in de kast bij de aandere strikken?
Derk: Volgens mij niet.
Elly: Dan weet ik ‘t ook niet. Moeij dan persé die neie strik
veurhebben??
Tinus: Ja.. Want vandaag is ‘t een biezundere dag hè..
Elly: (verbaosd) Is het vandaag een biezundere dag?? Wat veur
biezunders is der dan an dizze dag??
Derk: Denk maor ies goed nao..
Elly: ‘t Is oeze trouwdag niet.. Ik bin niet jaorig.. Jij bint niet jaorig...
Derk: ‘t Is vandaag twentig jaor leden..
Elly: Twentig jaor leden??? (schudkopt) Nee, het zeg mij niks.
Derk: Dan zal ik je uut de dreum helpen.. Twentig jaor leden....op 1 juli..
is Tinus as knecht bij oeze femilie op de boerderij kommen...
Elly: Is waor ook... Dat ik daor niet opkomen bin..
Derk: Twentig jaor is een hiele tied... Dat kuj niet ongemarkt veurbij
laoten gaon.
Elly: Nee.. Dat möt vierd worden.
Derk: Dat dacht ik ook.
Elly: Hej al wat in de zin?
Derk: Ik bin van plan hè, vandaag met hum uut toeren te gaon met de
auto..
Elly: Waor woj dan hin?
Derk: Waar Tinus maar hin wil.. En as verrassing rie ik dan an ‘t eind
van de dag naor Tinus zien geboorteplaats Nei-Amsterdam....
Elly: Dat vindt e vast mooi.
Derk: Dacht ik ook. Maor mondje dicht hè.. Dat mag e nog niet weten..
Dat möt een verrassing blieven.
Elly: Zul e zölf wel weten, dat e vandaag twentig jaor hier in dienst is?
Derk: Denk ik niet.. Om zukke dingen mak Tinus zuk niet drok..
Elly: Dan möt e vanmörgen eigenlijk ook een feestelijk ontbijt hebben..
Derk: Ja, eigenlijk wel.
Elly: Dat zal ik dan wel even met Harmke regelen.
Derk: Goed. Ik zal nog ies even kieken, of ik die strik vinden kan.
Elly: Aans doe j’ toch een aander veur? Je hebt ja strikken zat.
Derk: (links of)
Elly: (löp naor keukendeur, döt die lös, röp) Harmke…. Woj wel even
hier kommen?
Harmke: (rechts op) Is der wat?
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Elly: Ja. Aans reup ik je toch niet?
Harmke: Nou gauw dan maor, want ik bin drok bezig, het ontbijt veur
de gasten klaor te maken.
Elly: Dat komp mooi uut. Der möt nog een ontbijt veur ien persoon bij.
Harmke: Is der een neie pensiongast kommen?
Elly: Nee... Wij hebt gien neie pensiongast.. Wel een biezunder
iemand.... En daorveur moet jij een feestelijk ontbijt maken.. Met alles
derop en deran. (wes) Bij die taofel möt e zitten.
Harmke: Wie is die biezundere gast as ik vraogen mag??
Elly: Tinus.
Harmke: (verbaosd) Tinus???? Oeze Tinus???
Elly: Ja, oeze Tinus.
Harmke: Hef die soms de heufdpries in de staotslotterij wunnen??
Elly: Nee. Hij is vandaag twentig jaor bij de femilie Wiessing in dienst.
Vandaag viert wij zien jubi-jeum.
Harmke: Is e vandaag al twentig jaor bij jullie in dienst?
Elly: Ja.
Harmke: Dat jullie het zo lang met hum uutholden hebt... Daor kan ik
met mien verstand niet bij.. Ik bin hier nog maor zes jaor... En al die
zes jaor heb ik mij doodargerd an die slampamper.. Ik mag die vent
soms veur mien ogen niet zien.
Elly: (lacht) Nou overdrief ie, dunkt mij, wel wat...
Harmke: Nee heur.. Hielemaol niet.
Elly: Jij weet net zo goed as ik, dat Tinus in zien hart een doodgoeie
vent is.
Harmke: Daor mark ik niet veul van.
Elly: Hij zegt ‘t soms wat raor, maor hij mient ‘t niet zo kwaod.
Harmke: Kan best wezen, maor ik moet ‘t wel anheuren.
Elly: Jij bint ook niet altied lief en aorig tegen hum..
Harmke: Ik lief en aorig??? Tegen hum??? Ja, hij kan mij de pot op..
Elly: Probeer het in elk geval vandaag.. Omdat het zien feestdag is.
Harmke: Ik zal wel ies zien.. Maor ik beloof niks. (rechts of)
Elly: (warkt deur)
Piet: (links op met koffer) Goeiemörgen mevrouw Wiessing. Neem mij
niet kwaolijk, dat ik wat an de late kaant bin...
Elly: Wat an de late kaant, zee jij?? Man.. Jij zul een week leden toch
al kommen??
Piet: Weet ik... Weet ik.. Maor mien grootmoeder...
Elly: (onderbrek hum) Wat is der dit keer met joen groot moeder?? Hef
ze weer ien of aandere ziekte kregen? Of is ze veur de zoveulste keer
begraven...
Piet: Nee... nee... Dat niet.. Maor je moet begriepen....
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Elly: (onderbrek hum) Ik begriep alles.. Hold je maor gauw stil. Ik ken
die smoesjes van joe zo langzaomerhand wel...
Piet: Bint der al veul gasten?
Elly: Op ‘t moment nog maor twee.. Een echtpaor uut Assen.. De vrouw
is wat overspannen en wil hier tot rust kommen..
Piet: Aole mensen al?
Elly: Nou, nee... Zo aold nog niet.
Piet: En hef ze heur man hier methin neumen?
Elly: Ja.. Waorom niet??
Piet: (klopt zuk op de börst) Nou.. Aj naor zee gaot, neem ie toch gien
water met... (lacht)
Elly: Dan wil ik je nog ien ding zeggen, Piet Lammers--- Veurdaj an ’t
wark gaot. Die vrouw is veur joe taboe--- Begrepen?
Piet: Ik.. ik zal deran denken.
Elly: Je bint hier ansteld as hulpkelner en niet as stoterse haan...
Piet: Heb ik dezölfde kamer as aans?
Elly: Ja.
Piet: Dan zal ik mij direkt gaon omkleden. (links of)
Elly: (rechts of, komp terug met twee taofelkleedties, dekt twee
taofelties)
Derk: (links op, hef strik veur en colbert an)
Elly: Piet Lammers, oeze hulpkelner, is net ook kommen.
Derk: Nou, dat wuur ook tied... Zal ik nou eerst Tinus even roepen?
Elly: Goed.
Derk: Weet ie ook, waor e zit?
Elly: Misschien nog buten.
Derk: Ik zal wel even kieken. (links of achter heurt men hum roepen)
Tinus....Tinus...
Tinus: (achter) Ja????
Derk: (achter) Woj even binnen kommen?
Tinus: (achter) Ik kom deran..
Derk: (links op) Hij komp deran.
Tinus: (links op, nog in zölfde tenue) Hier bin ik al.. Is der weer wark an
de winkel?
Derk: Nee Tinus.. Dat niet. Vandaag en mörgen huuf jij hielemaol niet
te warken.
Tinus: Nee???? Maor ik bin niet ziek..
Elly: Nee, dat niet.. Maor der is wel wat aans..
Tinus: Oh ja?? Wat dan??
Derk: Wat veur daotum hebt wij vandaag?
Tinus: (denkt nao) Ien juli???
Elly: Dat hej goed dacht.
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Derk: En wat veur daotum was ‘t twentig jaor leden?
Tinus: (denkt weer nao) Ook ien juli..
Elly: En wat is der die dag gebeurd??
Tinus: Twentig jaor leden??? Op ien juli??? (krabt zuk achter de oren)
Al slao j’ mij dood... Ik zul ‘t niet weten.
Elly: Maor Tinus toch.. Denk nou ies goed nao..
Tinus: (denkt nao) Toen....toen... (haalt scholders op, kek Derk en Elly
an) Zeg het maor..
Derk: Toen bin jij bij oes in dienst kommen.
Tinus: Is dat vandaag al twentig jaor leden??
Elly: Ja
Tinus: (schudkopt) Jonge, jonge.. Wat giet de tied toch snel....
Derk: Wij wilt dizze dag natuurlijk niet ongemarkt veurbij laoten gaon..
Elly: Nee, dat kan niet.
Tinus: Och mensen.. Maak toch gien drokte.. Twentig jaor bij jullie in
dienst.. Dat stelt toch niet zoveul veur.. As ‘t nou viefentwentig jaor
was.
Derk: As ‘t viefentwentig jaor west was, haar jij van oes een golden
horlozie kregen.
Tinus: Maor omdat het twentig jaor is, krieg ik nou een zulveren
horlozie...
Elly/Derk: (lacht)
Elly: Nee, je kriegt wat aans. Maor je moet eerst je nette pak antrekken
en je wat schier maken.
Tinus: Möt dat?
Derk: Ja, dat möt. Aans giet ‘t feest niet deur.
Tinus: Dan zal ik mij gauw even opknappen, want ik bin
doodsneisgierig, wat ik krieg. (löp naor Elly) Alvast bedankt, Elly. (gef
heur smok op de wang, wil links of)
Derk: En word ik niet bedankt?
Tinus: Nee.. Ik smok niet op kerels.. (links of)
Derk: Waor is Piet Lammers bleven??
Elly: Die is naor zien kaomer gaon om zuk om te trekken.
Derk: Ik moet zeker nog wel even met hum ofspreken, wat e doen möt..
Elly: Ja, regel jij dat maor.
Derk: Goed. (links of)
Elly: Dan gao ik verder met taofeldekken. (rechts of)
(Even later komt Elly en Harmke op met plateaus, waorop
ontbijtspullen.)
Elly: (zet ontbijtspullen op taofeltie van de femilie van Soest)
Harmke: (zet ontbijtspullen op taofeltie van Tinus)
(As Elly en Harmke alles niet in ien keer kunt holden, moet ze nog
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maor een keer lopen)
Harmke: (hef eierdoppie met ei op taofel van Tinus zet bekek de boel)
Zo is ‘t mooi genog veur ‘t feest varken.. Je mugt om mij trouwens het
woord „feest" wel weglaoten..
Elly: Harmke.. Harmke.. Praot toch altied niet zo lelijk over Tinus... En
zet asjeblieft een vriendelijker gezicht. Aans denkt Tinus nog, dat jij
het hum niet gunt.
Harmke: Wat ik hum gun, zal ik maor niet zeggen.
Elly: Dat lek mij ook beter. (bekek de taofel van Tinus) Ik zal nog even
bloemen ophalen.. As jij dan veur keersen zörgt... Jij weet, waor die
bint??
Harmke: Ik dacht ‘t wel.. En as ik gien keersen vinden kan, zat ik wel
een stallanteern op zien taofeltie.. (rechts of)
Elly: (lacht, ook rechts of)
Harmke: (even later op met kandelaor, waorin ien hiel klein keersie, zet
die op taofel) Ien keersie is veur die doerak maans genog.. ‘t Is gien
Kerstfeest...
Elly: (rechts op met vaas met bloemen, zet die op taofeltie van Tinus)
Harmke: Moet ik de keers ansteken of zul e dat zölf kunnen?
Elly: Die steek ik wel an as ‘t zo wied is..
Harmke: Dan kan ik dus wel weer naor de keuken gaon.
Elly: Jawel.. Jij moet Tinus straks maor even gezelschap holden, dacht
ik..
Harmke: Wat???? Moet ik de hiele tied bij hum blieven zitten??
Elly: Ja.. Dat heurt zo bij een jubileum hè...
Harmke: Ik bin hier ansteld as dienstmeid en niet as
gezelschapsdame... As e dat maor even in de gaten holdt..
Elly: Vandaag is ‘t een biezundere dag veur Tinus.
Harmke: Nou, veur mij niet. (rechts of)
Elly: (rechts of)
Derk/Tinus: (links op)
Tinus: (netties antrökken, haor in de plooi, dreit in de ronde) Nou, kan
‘t zo??
Derk: Prima, Tinus... Prima.. En kom nou maor ies met. (löp met Tinus
naor gedekte taofel) Nou, wat zeg ie hiervan?
Tinus: Is der een neje gast kommen??
Derk: Nee, dit is veur joe.
Tinus: Veur mij???
Derk: Ja, omdaj vandaag twentig jaor bij oes in dienst bint..
Tinus: Dat is ja veul te veul..
Derk: (snapt ‘t niet) As ‘t teveul is, laot ie maor wat staon..
Elly: (op uut keuken) Tinus jonge... Wat stao jij der ja knap op... Om
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deur een ringegie te halen..
Tinus: Aj dan maor een grote ring neemt. Aans kan het veur mij nog
wel ies kniepen worden..
Elly: Wat zal Harmke opkieken, as ze je zöt..
Tinus: Opkieken, zee je?? Harmke wil mij liever doodkieken.
Elly: Dat is ook wel een beetie je eigen schuld... Waorom moet jij heur
altied zo op stang jagen? As jij vriendelijker tegen heur doet hè, zuj
zien, dat Harmke hiel aans is as jij denkt.
Tinus: Zul ‘t??
Elly: Probeer ‘t maor ies. Dan zuj ontdekken, dat ik geliek heb.
Tinus: Hoe weet ie dat?
Elly: Omdat ik ook een vrouw bin.
Derk: Zo... Gao nou maor ies zitten, Tinus.
Tinus: (giet zitten)
Elly: (stek keers an) Eet smakelijk, Tinus... Aj nog wensen hebt, moeij
maor eem kik geven...
Tinus: Nou, as ik zo kiek, is der meer as genog.
Elly/Derk: (rechts of)
Tinus: Jonge, jonge... Ik heb het van mien leven nog nooit zo goed
had.. Ik heb een gevuul hè, of ‘t vandaag Sunterklaos is.. (giet eten)
Harmke: (op uut keuken, zet nog wat op aander taofeltie, wil dan weer
of)
Tinus: (zit met rug naor Harmke toe)
Harmke: (zöt ien bij taofeltie zitten, zöt niet, dat ‘t Tinus is, blef staon,
handen in de zied, kwaod) Nou möt ‘t toch niet gekker worden.. Zit
daor doodgemoedereerd mien Tinus zien feestmaol op te eten—
(hard) Hee daor.. Je zit an ‘t verkeerde taofeltie...
Tinus: (met verdreide stem, in ‘t Nederlands) Is al het personeel hier zo
ongemanierd en brutaal? Ik ben hier voor twee dagen te gast en wens
niet op een dergelijke manier door U behandeld te worden.
Harmke: Oh, neem mij niet kwaolijk.. Ik wus niet, daj een neie gast
waren.. (löp naor taofeltie, kek niet naor Tinus, grep eierdoppie met
ei van taofel) Maor het ei krieg ie niet.. Dat heb ik speciaol veur mien
Tinus kookt. (löp bij taofeltie weg)
Tinus: Maar ik ben ook dol op een ei.. Als het moet, wil ik het wel extra
betalen.
Harmke: Hold je geld maor mooi in de buus.. Dit ei is veur mien Tinus..
Daor komp mij gienien met de vingers achter.
Tinus: Als ik dit zo hoor, neemt die Tinus wel een heel bijzondere plaats
in Uw hart in..
Harmke: Wie en wat ik in mien hart heb, giet gienien wat an..
Tinus: (pakt weer plak brood)
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Harmke: (zöt dat) Je wilt zeker ook wel wat veur mien Tinus overlaoten
hè.. ‘t Is hier gien opmakersboel..
Tinus: Komt U eens wat dichterbij.
Harmke: (stap naor hum toe, stiet nog achter hum)
Tinus: Nog iets verder.
Harmke: (verder naor hum toe, stiet vlak achter hum)
Tinus: Ziet U niets bijzonders??
Harmke: Nee.
Tinus: (dreit zuk om)
Harmke: (zot nou, dat ‘t Tinus is) Jij bint ‘t ja.. Tinus.. (kwaod) Jij lelijke
mispunt.. Mij zo veur de gek te holden.. Daorveur moeij Tinus Visser
heten..
Tinus: (lacht zuk slap)
Harmke: (kwaod) As ik mien natuur opvolg hè, gaf ik je een klap an de
kop.. Jij.. jij.. Tinus Plotseling.
Tinus: Dan moeij je natuur maor niet opvolgen, Harmke.. Maor net
preut jij hiel aans over mij.
Harmke: Wat bedoel ie?
Tinus: Nou, je haren ‘t aal over mien Tinus.
Harmke: Dat zuj wel niet goed heurd hebben.
Tinus: Dat heb ik wel goed heurd, Harmke. (vier vingers omhoog) Vier
maol zee jij mien Tinus..
Harmke: Verbeeld je maor niks, heur.
Tinus: Dat doe ik ook niet. Maor ik heb nooit weten, dat jij mij zo geern
mugt en zo veur mij opkomt..
Harmke: (zeg niks)
Tinus: Kom een posie bij mij zitten. Dan smaakt het eten mij nog beter.
Harmke: (giet bij hum zitten, zet eierdoppie met ei weer op taofel)
Tinus: (et deur)
Harmke: Smaakt het je wat???
Tinus: Wat jij klaor maakt, smaakt mij altied, Harmke.
Harmke: Daorvan hej nog nooit wat tegen mij zegd.
Tinus: Kun ik ja niet.. Jij laot mij ja nooit an ‘t woord kommen..
Harmke: Omdat jij altied van die raore dingen tegen mij zegt.. Dat doei
j’ allèn om mij te pesten.
Tinus: Dat hej dan verkeerd opvat, Harmke.. Om de waorheid te
zeggen hè: ik mag je wel lieden...
Harmke: Daor kom jij wel op een vrumde manier met veur de dag..
Tinus: Jij zegt ‘t ook niet altied even netties..
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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

