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PERSONEN:
Roelf - directeur
Jolande - adjunct
Willie- vrouw van Roelf
Janna- kantinemedewerkster
Tineke - administratie
Henk - administratie
Carla - vrouw van Henk
Karel - klusjesman
Gerda - administratie
DECOR:
Scène 1: Een kantoor
Scène 2: Snelweg
Scène 3: Berm landweg, bosrijk gebied
Scène 4: Plek in het bos
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Scène 1
Kantoor
Er worden voorbereidingen getroffen voor een personeelsreis. De
tocht gaat naar een avondvoorstelling ergens in een provincie-stadje.
Niemand weet waarheen, Gerda heeft dit geregeld. Na de voorstelling
wordt er overnacht in het plaatselijke hotel. Daarom worden er koffers,
tassen, proviand, etc. meegesleept. Een opge-wonden sfeer; mensen
lopen in en uit.
Tineke: Oh jongens, ik heb zin in dit tripje.
Carla: Anders ik wel.
Tineke: En je mocht zomaar vrij nemen?
Carla: We hebben het wel druk, maar het schoolreisje van Henk wil ik
niet missen. Vorig jaar hebben we toch veel lol gehad.
Tineke: Ja, ik hoop dat het weer net zo leuk wordt als toen.
Carla: Dan moet m’n misselijkheid wel snel overgaan.
Tineke: Misselijk? Ben je soms zenuwachtig voor de reis?
Gerda: Henk zorgt voor de zaklantaarns.
Henk: Laat dat maar aan mij over, ik rij wel voorop in het donker. Ik spuit
met de lichtjes de duisternis aan flarden!
Gerda: Ja, laat de lichtjes maar niet vallen. Zal niet de eerste keer zijn.
Janna: Waar moet ik alles laten? (rommelt met volle tassen)
Carla: Ik dacht toch echt dat ik dat maandverband in mijn tas ge-stopt
had, maar...
Henk: Zal je wel weer vergeten zijn.
Tineke: Die plastic zak, zou dat het kunnen zijn?
Janna: Van mij!
Carla: Nee dus. Henk, waar zijn die spullen gebleven?
Henk: Hoe moet ik dat weten.
Carla: Maar jij zou toch...
Henk: Nee ik zou niks, ik weet het niet!
Carla: Kalm aan zeg. Ze liggen vast nog in de auto. (Carla af; Roelf en
Willie op)
Janna: Ik kom altijd tassen tekort.
Roelf: Jullie kennen allemaal toch mijn vrouw Willie? (begroetings-ritueel)
Willie: Ik weet niet of ik met u heb kennisgemaakt?
Henk: Wie kent Janna nou niet...
Janna: Hallo. Ja, ik heb u wel eens uw man zien ophalen.
Willie: Ik hoop dat het een leuk reisje wordt.
Tineke: Zeker weten.
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Gerda: Maar wel anders dan anders.
Henk: Hoe anders?
Gerda: Verrassing.
Willie: Heb jij het adres bij je?
Roelf: Ik hoor dat te weten. Maar deze keer zorgt Gerda daarvoor.
Willie: Of ben je het vergeten?
Roelf: Hou op. Toch niet bij zo’n belangrijke gebeurtenis als deze.
Zorg jij nu maar dat we de spullen voor vannacht bij ons hebben...
Jolande: (op; leest het liefst een boek) Oh wat een prachtig boek. “Ik
heb een woud aan vriendelijkheid ontmoet, dat heeft me goed gedaan.
Als u er niet was geweest dan had ik me geen raad ge-weten. Waar
zou ik zijn...”
Tineke: ...zonder de trein! Daar valt tegenwoordig niet meer op te
wachten.
Jolande: ... als niemand mij bescherming had geboden in die afgrijselijke
nachten onder de platanen van de Ro...
Tineke: Dat jij nu nog kan lezen, ik ben veel te nerveus.
Jolande: Heel mooi boek. Zolang we nog niet weg zijn, kan ik nog lezen.
Janna: Altijd tassen tekort.
Gerda: Je zit met je kont boven op mijn tas, wil je er wel even af gaan?
Karel: O, sorry!
Tineke: Als we klaar zijn, kunnen we weg en we zijn toch zover, ja toch?
Karel: Ik draag dit wel voor je, denk aan je rug.
Tineke: Dank je, Karel, je bent een schat.
Gerda: Laat het niet vallen.
Jolande: “maar hij kon niet verhelen dat, bij alle vriendelijkheid die hij
probeerde uit te stralen, woedend was over het onrecht dat hem
gedurende zijn laatste ambtsperiode was aangedaan en...
Tineke: Dat ze nu kan lezen...
Roelf: Als iedereen klaar is, dan kunnen we gaan.
Tineke: En iedereen is klaar, dus kunnen we gaan.
Henk: Ik sta te popelen en ben er ook helemaal klaar v...
Gerda: Weten we dat ook.
Henk: Zeker weten.
Janna: Altijd tassen tekort.
Tineke: Wat let ons om te gaan!
Roelf: Als iedereen zijn spullen heeft, dan gaan we.
Carla: Wacht. Ik heb achter nog koekjes liggen. (rent naar achter)
Roelf: Ik hoop dat we daarna toch echt weg kunnen. De afspraak is dat
we daar op tijd aankomen, en als we niet op tijd zijn, dan kun je
gevoeglijk...
Carla: (op) Gevonden!
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Henk: Het werd tijd. (Willie weer op)
Roelf: De koekjes zijn binnen. We kunnen nu vertrekken. Instappen!
Karel: (op) De spacewagons staan klaar. Instappen maar!
Roelf: Mooi zo, Karel.
Tineke: Als we Karel ook niet hadden. (dit is een teken om de spullen te
pakken en het wordt meteen lawaaierig. Veel gelach en geroep en door
elkaar gepraat. Ze vertrekken. (geluid: dichtslaande portieren,
startende en wegrijdende auto’s; en wat in de auto te horen is)
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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

