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PERSONEN:
Dolf Rijks
Trees: zien vrauw
Loes: heur dochter
Jan Wildeboer
Geertje: zien vrauw
Klaas: heur zeun. Politie
Buurvrauw Griedje

DECOR:
Hoeskoamer mooi ienrichten mit een zithouk en een poar geworne
stoul,dei makkeluk verploats worn ken.

KLEERN:
Sportieve vekaansie goud. Buurvrauw kled zich als een ollere
vrouw, tot aanleste als zai heur bekend mokt, dut zai heur proek of
en schoet veur weg, zo dat er een hail annere vrouw achter weg
komt.
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EERSTE BEDRIEF
(als het douk oop m gait zitn Jan en Geertje bie toavel)
GEERTJE (beedje opgewon n): Ja, wat mout der nou allemoal mit
veur dei drei doag n?
JAN (zit ien krant te leesn): He, wat, o, neem veur mie mor vief plakjes
brood mit, doar heb ik wel eerst genog aan.
GEERTJE: Dat bedoul ik nait, man.
JAN: O nee, wat den?
GEERTJE: Ik bedoul wat goud dat wie mit hem moutn.
JAN: O, ist dat? Nou nait veul, mout het allemoal mor mit sleep m, en
doe stops t het mor gewoon ien n puut, en als wie het neudig hem
trek n wie ter wel weer oet.
GEERTJE: Joa, dat ben n weer man n, zo makkeluk as mor ken
JAN: Zo makkeluk als mor ken, wie ben ja mor drei doag n vot. Woar
wie mit vot goan, doar koo m wie ook weer mit thoes.
GEERTJE: Nou, doe hes wel weer makkeluk proad n.
JAN: Joa, dat ken wel zo wees n, mor ik zit der meer over ien, dat ons
huurders der mor optied ben, veur dat wie vot ben. Anners moutn
wie sleutel noar buurvrouw breng n, en den is het hailemoal kloar.
GEERTJE: Mor doe hes toch weln gaie ofsproak mokt mit dei mens n.
Hou hait n ze nou ook weer? Wat zee s doe der ook weer teeg n?
JAN: Dolf en Trees Geertje, onthol dat nou ains, k'heb die t al voaker
zegd, mor doe luusters nooit wat ik zeg.
Geertje: Och, ik luuster altied noar die, dat wais wel. (schud mit kop
van nee) Mor ik ben ook zo blied dat wie een poar doagen vot goan
mit vekaansie..
JAN: Ja, dat is ook zo,en zo zeln dei mens der ook wel over denk n
dei hier zo lank koo m.
GEERTJE: Ja, joe vroagen je wel of, hè, wat zulke mens hier nou zuikn
oet zo'n stad, dat zel heur nog roar over koo m ien deze stilte
JAN: Ja, dat ken wel zo wees n, mor dei man het mie al'n poar keer
vroagd, als dat een keer zo oet kwam, woln zai hier geern keer ien.
Mor mos mor zo reekn, dei mens n holn van rust en warmte, zo vlak
bie diek.
GEERTJE: Van rust zegs doe? Nou vergeet dat mor, buurvrouw dei
zel ze wel ien beweeg n holn, loof dat mor van mie, dat is es weer
wat nijs, veur heur. En als wie over drei doag'n weer om koo'm worn
wie alles wel weer gewoar van heur.
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JAN: Nou, dat zit der wel weer hail dik ien, dei ontgaait heur niks. Dei
zit vanzulf wel haile daag op kiek en loer, en veur al als der vremde
mens n ben n.
GEERTJE: Joa, das woar. O ja, zai zol nog ee m aan koo m veur dat
wie vot zoln.
JAN: Nou, dat het nog wel ee m de tied, wie ben ook ja nog nait vot.
GEERTJE: Ja, mor k'heb der wel n hekel aan dat zai op leste nibbertje
komt.
JAN: Nou, pak den dien koffer den mor eerst verder ien.
GEERTJE: O, ik docht dat het wel ien puut kon, moan der teeg n aan
zain dat je mit die vot moutn. (legt koffer op toavel) Toe, dou doe
ook ains wat.
JAN: Ja, en ik mout der teeg n aan zain dat ik mit die vot mout, doe
hes ook altied zoveul vief m en zes n (Geertje kikt hom aan) Schait
nou mor op? Straks staait bus veur hoes en den bis nog nait kloar.
GEERTJE (pakt koffer verder ien, pakt een lange onnerbroek en holt
hom omhoog): Mos nog ain meer mit hem, veurt geval dat er wat
gebeurt?
JAN (lacht): Wel nee mens, k'heb toch ain aan, das toch genog.
GEERTJE: Ik dou hom der toch mor bie ien, je ken t nooit wait n. Stel
die veur das op glad ies koms. Ik loof dat alles der ien zit. (en dut
koffer dicht)
BUURVRAUW (komt der ien mit een braif): Zo, ben n joe al kloar? Ik
docht al: mout mor gauw even zain hou ver dat ze hen ben'n.
JAN: Nou, zo als ie zain, ben'n wie der kloar veur, alles is pakt en wie
kennen vertrek'n.
BUURVRAUW: O, mor als bus nou ains nait komt, wat den?
GEERTJE: Joa, mor dij komt wel.
JAN: En als der nait komt, den gaait over vanzulf.
BUURVRAUW: Och ja, dat is ook zo, veur dat ik het vergeet, kiek, dij
lag nog bie deur, kwait nait wat der ien staait, heur.
JAN: Nee, dat zel wel nait. Mor braif is wel open.
GEERTJE: Jan toch.
BUURVRAUW: Och, dat haar ik hail nog nait zain ja. (geft braif aan
Geertje) Nou, wat staat der ien, Geertje?
GEERTJE: Dat wait ik toch nait, ik heb der nog nait ien keek'n.
BUURVRAUW: Nou, dou dat den gauw es even, den waiten wie ook
wat der ien staait.
JAN: Joa, dat zeln joe nog nait waiten.
BUURVRAUW: He, wat?
JAN: O, niks, mor is hai nou aan ons adresseerd of aan joe?
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BUURVRAUW: O, dat heb ik nog nait zo gauw lezen, loat es zain,
Geertje?
GEERTJE: Hai is wel veur ons; anners laag hai toch ook nait bie ons
ien deur.
JAN (stekt hand oet): Geef mie hom mor even, Geertje, den zel ik wel
even zain wat dat der ien staait.
GEERTJE: Nou, dat ken ik zulf ook wel, ik heb het leesn ook wel leert.
BUURVRAUW (ernstig): O, toch wel?
GEERTJE: Ja, wat doch'n joe den. (hoalt braif der oet en begunt der
mit te lees'n)
BUURVRAUW: Nou, wat staait der ien? Lees hom nou den ains even
hard op veur, den wait'n wie ook vot wat der ien staait.
JAN: Joa, dat zol ik mor even doun, Geertje, den wait'n wie ook direkt
wat der ien staait.
BUURVRAUW: Ja ja, 't is zeker van busondernemer, en zeg'n dat rais
nait deur gaait.
GEERTJE: Nou, dat is mie wel wat Jan, rais gait nait deur, dat word
een poar doagen oet steld, mit'n daag kriegen wie wel weer bericht
wanneer het wel deur gaait.
BUURVRAUW: Och, och, dat is mie ook wat. Mor ik haar het al wel
docht dou braif bie deur lag, word drei doagen oetsteld.
JAN: Nou, dat is mie zeker wat, en wie haren der zo op rekend.
BUURVRAUW: Joa Jan, mor nou gait nait deur, dat ston toch ien braif.
JAN (pittig): Joe haren hom den zeker al wel leesn dou der bie deur
lag.
BUURVRAUW: Ik? O nee heur, ik heb hom allain mor even open mokt.
Nee, dat is mie vrauger wel leerd, dat ik een annner zien braiven
nait lezen mag.
GEERTJE: Hou kens doe dat nou ook zeggen, Jan, dat dut buurvrouw
nait.
BUURVRAUW: Heurs nou den wel dat ik dat nait dou?
JAN: En dat mout ik mor loven, k'wait wel beder.
GEERTJE: Hol nou mor op, dit is wel wat; wie haren der zo op rekend.
(en gait der bie zitn)
JAN (gait noar heur tou): Nou wicht, mos mor zo reek'n; alles wat ien't
vat zit verzuurt nait.
BUURVRAUW: Ja, ja, zo ist precies, zel ik den mor een kopke kovvie
moak'n veur ons? Wie kent nou wel wacht'n, nou bus nait komt.
JAN: Nou ja, vot mor, mor nou wol ik den ook wel dat dei Dolf en Trees
mor nait kwamen, hou mout wie doar nou mit aan? Wie ken hier toch
nait mit vief man hier ie hoes weesn?
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BUURVRAUW: Joa Jan, mor dei komen wel, dei bus is nait kapot, dat
is'n anere bus, en dei mensen ben ook al wel lang onner weegs, en
dei ken je straks ook nait weer omstuurn; dat word wel gezellig hier
mit ons zes'n.
GEERTJE: Mit ons zes'n?
BUURVRAUW: Ja toch.
GEERTJE: Ik docht dat wie mit ons vief'm waar'n, mor als dei Dolf en
Trees der straks bennen, mout'n joe ze wel een beetje mit rust
loaten, dei komen hier mit vekaansie.
BUURVRAUW: O, en wat mout ik den? Ik heur der zeker nait meer
bie, hè? Nou, das goud, ik red mie wel, als zai der eerst mor ben'n.
Toch jammer he, dat bus kapot is.
GEERTJE: Hou wait joe dat bus kapot is?
BUURVRAUW: O, dat heb ik, o dat ston toch ien dei braif?
GEERTJE: O ja. (pakt braif weer en kikt der ien) Dat haar ik nait ains
zain.
BUURVRAUW (wiest heur aan): Kiek, doar onner aan staait het.
GEERTJE: Dat haar ik nait ains leesn, word drei doagen oetsteld om
dat bus kapot is.
BUURVRAUW: Ja, dat zee ik toch net ook al, dat haar ik allank leesn
zo straks. Den goan ik nou mor eerst kovvie moak'n. (gaait of)
JAN: He, ik was anners al mooi blied dat wie der'n poar doagen oet
zoln. Allain al om dei bemui al, doar krieg je wat van, en nou haar
zai dei braif toch al eerder weer ien handen dan wie.
GEERTJE: Ja, dat ken je nou wel zeggen, mor het is dien aigen
schuld.
JAN: O, nou zel ik weer de schuld kriegen van dei olle tang, doe hes
heur van begun of aan al veul te veul vout geven. Dou wie hier
komen ben'n ging het vot al mis, en nou zit'n wie der mit.
GEERTJE: Joa, dat zit wie zeker, mor hou mot dat straks als dei
mensen komen, wie mout het nou wel gauw waiten, want zai ken
der ook zo wees'n.
JAN: Joa, ik wait het ook nait zo gauw, mos dei olle tang even vroagen
om road, dei het toch over al'n oplössing veur.
GEERTJE: Proad nait zo hard, zai ken der zo weer aan koomen mit
kovvie.
JAN: Mor dit zel anners, wais was doe dus, Geertje?
GEERTJE: Nee.
JAN: Nou, tegen tied dat postbode komt gais doe bie deur ston en
wacht hom op.
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GEERTJE (valt ien): Ja, bis nou hailemoal? Doe denks toch nait dat ik
al'n half uur van te veuren op stoul zit bie braive bus mit hand ien
gleuf, tot dat postbode komt, wat zel dei postbode wel nait denk'n?
JAN: Nou, ik vond het mooi idee van mie.
GEERTJE: Nou, een mooi idee, als anners niks wais den.... Ssstt
(lawaai achter) Ze kom der aan.
BUURVRAUW: Zo, hier ben ik mit de kovvie. (dut net of ze der ook bie
heurt en schenkt kovvie ien) Allemoaln kopke?
JAN: Zeln wie ient vervolg kovviebus ook vot stop'm.
BUURVRAUW (kikt Jan aan): He wat? Stopt bus, den zel zai der zo
wel weesn. Ik ben wel nijschierig hou of zai der oet zain.
JAN: Dat zee ik nait mens, ik vraug gewoon of kovvie bus leeg was.
BUURVRAUW: Joa, hai was leeg, mor nou is hai weer vol, of haars
doe het doar nait over.
JAN: Joa, doar haar ik het wel over, bemuial, en dei mensen komen
vanzulf mit heur aigen auto.
GEERTJE: Jan toch, nou ken het wel weer, nait; zeg mie laiver hou
wie mit dit haile probleem aan mout'n.
BUURVRAUW: Mor dat is gain probleem, joe komen den mor zo lank
bie mie, t'is ook ja mor veur drei doagen.
JAN: Nee nee, dat ken wie joe nait aan doun.
GEERTJE: Nee, dat doun wie nait, buurvrouw, het is haile best
aanbood'n, mor dat word teveul veur joe.
JAN: Joa, en al wast ook nait teveul veur joe, den dee ik het nog nait.
(tegen Geertje) Docht's nou dat ik dat wol?
BUURVRAUW: O nee, nou, joe mot'n zulf mor wait'n, ik docht anners
dat dat een mooie oplössing is.
GEERTJE: Ja, dat is't ook wel, mor.. (bel van deur gaait)
JAN: O, doar ben ze al, (tegen buurvrauw) voor uit: joe noar hoes, wie
ken joe der nou nait meer bie bruuk'n.
BUURVRAUW: O, is het weer zo ver, ben ik weer over en te veul? Ja
ja, en doe denks dat ik dat dou? (en gaait er bie zit'n)
GEERTJE: Tou Jan, goa nou noar deur; je ken ze toch nait zo lank
wacht'n loat'n.
BUURVRAUW: Zel ik den mor even noar deur goan, Geertje?
GEERTJE: Nee, Jan gaait hen, dei het heur t' hoes ook verhuurd.
JAN: Ja, dat is goud (gaait noar deur) Mor doe waaks heur der oet,
veur dat ik der weer ben (gaait of)
BUURVRAUW: Wat mos der oet waakt worn, Geertje? Hije te min
roemte.
GEERTJE: O nee heur, zo kent wel.
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BUURVRAUW: Ik zel kopkes mor gauw kloar zet'n veur heur (en dut
dat ook. Gerommel) O, doar koo'm ze aan, wat zel ik nog meer
doun?
GEERTJE: Niks, wacht nou mor rustig of.
BUURVRAUW: Joa, joa, wie wacht'n mor rustig of. (Jan komt binnen
mit de familie Rijks)
JAN: Nou, en hier hem wie den de Familie Rijks, en dit is heur dochter
Loes.
GEERTJE: Wat nou Jan, ben dit annere mens'n? Doe zee's toch dat
ze Dolf en Trees hait'n de.
JAN: Dit ben toch de zulfde man.
BUURVRAUW (gaait noar Dolf tou en geft hom hand): En hou gaait
den mit joe, t' is net of ik joe al ains eerder zain heb, woar ken ik joe
toch van?
JAN: Ach, hol toch op mens, dij ken joe hailemoal nait, deze mensen
komen oet stad, en ben'n hier nog nooit eerder west. (tegen Dolf)
Joe mout joe mor nait teveul van heur aantrekn, goan der mor eerst
bie zitn, den ken wie eerst'n kop kovvie drink'n.
DOLF: Dat liekt mie wat tou, mor ik docht dat joe al vot waarn?
BUURVRAUW: Nee, bus is kapot, het gaait nait deur, joe waitn wel:
dei rais.
JAN: Ja, mout'n joe dat nou verteln of ik.
BUURVRAUW: Nou, dat mag's doe ook wel doun.
TREES: Wat heur ik doar, gait dei haile rais nait deur?
BUURVRAUW: Nee, jammer genog nait.
TREES: Och, en wie haren der zo op rekend dat wie'n poar doagen
van ons rust geniet'n konnen.
GEERTJE: Mor dat gaait ook wel deur.
LOES: Zeln wie den vot mor weer vot goan? Wie zain ien dörp wel of
doar nog plak is, t' is hier ja ook zo ainzoam en stil.
GEERTJE: Och wichtje, dat valt hier genog mit, doe kens die hier best
vermoakn.
LOES: O, dat zel ik zeker wel doun.
DOLF: Ja, dat ken ze anners ook wel, mor hou doun wie dat nou
verder? Wie wil hier toch geern drei doagen blieven.
JAN: O, mok joe doar mor gain zörgen over, doar komen wie best oet
mitnkanner.
DOLF: Ja, dat ken best wees'n, mor ben'n hier komen veur ons rust.
JAN: Ja, dat wait ik wel, mor veur vandoag ben wie der al wel oet, ik
wait'n gaie road: Geertje en ik goan vandoag wel mit ons baide
opstap, en hem joe het riek hier allain.
BUURVRAUW: Mout ik den ook vot?
10

GEERTJE: Nou, dat liekt mie wel het beste: zeln wie den doadeluk
mor vot goan? Den hije teminste de haile daag nog veur joe.
BUURVRAUW: Nou, ik heurt al wel, zit niks anners op, den goan ik
ook mor. (gait noar deur en draait heur om) Mor ik kom weer (of)
JAN: Zo, dei is vot, doar word het aln stuk makkelukker van.
TREES: Dat was joe buurvrouw?.
GEERTJE: Nee, dat is ons buurvrouw. Zeg Jan, loatn wie heur mor
mit nemen noar stad.
JAN: O nee, Geertje, ook dat nog.
TREES: O, als dat zo is, den mag ze hier ook wel blieven, doar hem'm
wie niks op teegen, he Dolf?
DOLF: Wat? Hou koms doe doar nou bie, ik ken heur hier hailemoal
nait gebruukn, mens, ik heb wel wat anners te doun, en ik heb al wel
heurt hou dat zai is.
TREES: Nou, wie hem'm ja toch niks te doun, woar hes doe het nou
ien ains den zo drok mit?
DOLF: Dat zichs doe nog wel.
JAN: Nou, joe mok'n der mor wat van, wie goan der mit ons baide van
deur.
DOLF: O ja, mag ik nog wat vroagen?
JAN: Joa, joe magen alles vroagen, als je mor nait aan mien buusgeld
komen.
DOLF: Nee nee, mor wanneer ben joe van oavend weer thoes?
TREES: Nou zeg, wat gaait die dat nou aan.
GEERTJE: O, nait vraug heur, mor joen sloapkoamer is doar (wiest
heur deur) Joe heuven nait op ons wacht'n. Kom Jan, wie gaon. (of)
LOES: Ik was laiver ien dorp bleven, as hier op de roemte, hou kon je
hier nou ook hen goan.
DOLF: Zit nou nait te zoes'n, man, en wat wais doe der van hier, doe
bis hier ook nait bekend.
LOES: O nee?
DOLF: Nee, mor dit word ain van ons mooiste vekaansie's van ons
leven.
TREES: Nou, dat kens doe wel zeg'n, mor ik zai het nog nait zit'n hier,
t' is gelukkig mor drei doagen, en wat ook een stee hier, hou kwams
doar aigeluk achter, en hes der nooit wat van verteld allain dat het
rustig plakje was
LOES (lacht): En het staait nait ains op koart, hou kon je dit hier nou
vien.
DOLF: Hail gemakkeluk, mor doar wais doe toch niks van.
LOES: O nee? Dat wait ik wel; dat hier niks te beleven is.
DOLF: Nou, wacht doe mor of, hier valt nog genog te beleven.
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LOES: Nou, ik wait het nait, mor ik denk dat ik mor ains op verkenning
oet goa.
DOLF: O, dat zol ik mor doun, kens haillemoal onner bie diek langs
lopen, en koms bie dorp weer oet.
LOES: Dat wait ik wel, dat huiven joe mie nait meer te vertel n.
TREES: Nou, zo te heuren kons doe hier ook al wel bekend wees'n.
LOES: Ik? O nee heur, (lacht) mor als het aan joe leeg'n har, waren
wie hier ook nait beland.
TREES: Nou ja, t' is hier wel wat stil, mor wel mooi.
DOLF: Wacht mor of, joe komen hier nog wel veur verrassing te stoan.
Als dei drei doagen om ben'n den proat'n joe baide wel hail anners.
LOES: O, dat denk ik ook wel.
TREES (tegen Dolf): Hou dat zo? Doe moks mie wel nijschierig.
DOLF: Ik zeg niks, (tegen Loes) en goa doe nou mor op verkenning
oet, of zuik om mie mor een jong op.
LOES: Wat? Een jong? Nou, joe draaien ook om als'n blad aan boom.
Nou krieg ik der hailemoal gain verstand meer van. Anners zeggen
joe altied: nait noar jonqens kiek'n, en nou mout ik mor ain op zuik'n.
Mor dat loat ik mie ook gain twij keer zeggen (gait noar deur) Ik zel
mien best wel ains doun, ik kom mit de eerste en de beste dei ik
tegen kom weerom. Den heb ik toch ook wat deze drei doagen, en
dat liekt mie beder tou als dei verrassing van joe.
DOLF: Nou, doe dus mor.
LOES: Nou wacht mor ans of, tot straks. (of)
TREES: Hou kens dat nou zeggen, t' is net ofs doe heur kwiet wils, en
stel die ains veur dat ze straks hier mit'n jong veur deur staait, wat
den?
DOLF (lacht en lopt wat hen en weer): Dei vien ze hier toch nait, zit
doar mor nait over ien, mor nou opschait'n wie hem'm nog genog te
doun.
TREES: Woarom mout'n wie ons nou ien ains zo hoast'n?
DOLF: Koffers mout'n ook nog te auto oet.
TREES: Nou, dat kens doe toch wel doun? Doe hes ja toch zo'n hoast.
DOLF: Nou word mooi, anners mag ik der ook nooit mit'n vinger aankomen omdat het zo'n mooi arf stuk is, den hoal ik ze direkt.. (of)
TREES (gait der bie zitn): Hai hai, wat'n stee hier, dat worn drei lange
doagen, hou kon hai dat hier vien ien dei negerij, anners niks als
land mitn diek en woader. Nou, wie zain wel, en nou mout ik eerst
mor wegwies worn ien dit hoes. (gait noar sloapkoamer. Of)
DOLF (komt mitn haille olle koffer mit deuken der ien en het een zak
op nek mit een schop en een biel der ier ien en keert zak om): Woar
heb ik dei hoamer nou den loaten, ik heb hom toch nait ien koffer
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stopt. (dut koffer open woar onnerklaier ien zitn, gooit het der oet zo
dat overal wat legt, en vient zien hoamer mit een pladde grond en
bekikt zien pladde grond) Joa, doar mout der zo wat zitn, ik zel hier
mor ains begun'n, en woar het den hol klint den ben ik al dicht ien
de buurt. (gait op zien knijn'n en begunt te sloagen ien koamer) Nee,
hier zit der nait, misschain wat verder mid'n ien koamer. (is weer aan
't sloagen en Trees komt der ien en bift ien deur stoan)
TREES (kwoad): Wat dus mie nou, doe kens de boul'n toch nait
sleup'm nou dei mensen vot ben. (kikt om heur tou) Och doe, mos
toch ains zain: hes al mien onner goud op grond gooid (komt bie
hom) Hier (wiest) doar hes al een deuk ien vlauwer sloagen. Opholn!
Straks slag's der nog deur en wel betoald dat den? (en gooit heur
klaier mitn kwoae kop ien koffer)
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