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PERSONEN:
Rinus: (40-60 jaar)
Greet: Zijn vrouw (40-60 jaar)
Alie: Een jongere zus van Greet (30-50 jaar)
Klaas: Vriend van Rinus (40-60 jaar)
Betty: (50-60 jaar)
Harry: Zoon van Betty (25-30 jaar)

DECOR:
Het stuk speelt zich af in een eenvoudig ingerichte huiskamer naar
eigen keuze waar een eethoek en 6 stoelen aanwezig zijn. Verder
een deur naar buiten en een naar de keuken.
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EERSTE BEDRIJF
Als het doek open gaat is Greet bezig in de huiskamer. (Zij verplaatst
wat kranten en gaat met een stofdoek aan de slag als Rinus via de
gang binnen komt)
Greet: Wat is er met jou? Ben je nu al thuis?
Rinus: (kortaf) Dat zie je toch.
Greet: Is er wat gebeurd?
Rinus: Ja……
Greet: Ben je ziek geworden? Ga maar gauw zitten dan haal ik wat
paracetamol voor je.
Rinus: Nee. (zakt op een stoel neer) Dat hoeft niet.
Greet: Ben al bij de dokter geweest.
Rinus: Ik ben niet ziek!!!!
Greet: Maar wat is er dan.
Rinus: (timide) Ik ben ontslagen.
Greet: (kwaad) Wat!!!!!!
Rinus: Ja maar ik kon er niets aan doen.
Greet: Dat zal wel. Nou dat doen ze nooit zomaar.
Rinus: Het stelde helemaal niets voor.
Greet: Meneer is weer ontslagen. (razend) Nou dat heb je weer goed
gedaan!!!!
Rinus: (zucht) Ja.
Greet: Het oude liedje.
Rinus: Ja hoor ik heb het weer gedaan.
Greet: Natuurlijk heb jij weer wat stoms gezegd met als gevolg
ontslag. Dit is nou al de zoveelste keer. Wanneer ga jij je verstand
eens gebruiken.
Rinus: (zucht) Ik zei wat en dat viel verkeerd
Greet: Natuurlijk. En wat zei je dan?
Rinus: Ik was in de hal met een collega aan het werk en toen kwam
de directeur met een hoge piet langs.
Greet: En toen was jij weer eens onbeleefd.
Rinus: Nee helemaal niet. Ze hadden het over het werk en dat er
weer een nieuwe klus aan kwam die haast had en toen zei die hoge
piet dat we het tempo hoog moesten houden want er was nog heel
wat te doen en toen zei ik, als jullie zelf nou eens een overal
aantrekken en de handen uit de mouwen steken….. maar dat had ik
niet moeten zeggen want de directeur werd knalrood. Even later toen
die ander weg was werd ik op het matje geroepen en kreeg ik mijn
ontslag.
Greet: (luid) Waarom zeg je dat nou Rinus!!! Dat kan toch niet!!!
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Rinus: Het was bedoeld als grapje.
Greet: Maar zo vatte hij het niet op.
Rinus: Nee hij vond het een blamage tegenover zijn collega.
Greet: Zoiets zeg je niet tegen je meerdere.
Rinus: (verontwaardigd) We werken al zo hard en dan zo’n
opmerking, daar kan ik niet tegen. Ze stonden gewoon een tijd naar
ons te staren en wij liepen ons uit de naad.
Greet: Jij met je grote mond. Zo gaat het nou iedere keer.
Rinus: Ik weet het. Hou er nu maar over op.
Greet: Jij moet een baan zoeken waar je een grote mond voor nodig
hebt.
Rinus: Ja dat denk ik ook. (er wordt gebeld en Greet gaat open doen)
Klaas: (komt op via de gang en ziet Rinus) Zo vriend wat, ben jij vroeg
thuis?
Greet: Het oude liedje. Hij heeft weer eens zijn ontslag gekregen.
Klaas: Ach weer een grote mond zeker. Je leert het ook nooit.
Rinus: Nee hoor ik maakte een grapje maar de baas zag dat anders.
Greet: Ja Klaas, je hebt het helemaal goed. Het oude liedje, hij leert
het nooit.
Rinus: Ik kan er niets aan doen hoor, het floepte er zomaar uit.
Greet: Zoals vanouds.
Klaas: En wat ga je nou doen?
Rinus: Ik weet het niet, aanvechten heeft toch geen zin.
Greet: Weet jij nou niet wat voor hem, iets waar hij geen last heeft
van andere mensen of bazen die hij kan kwetsen.
Klaas: Ik zit op de vrachtauto. Ik heb daar geen last van gelukkig. Ik
roep natuurlijk we eens wat tegen andere automobilisten maar die
horen het toch niet.
Greet: Is dat misschien wat?
Rinus: Op een vrachtauto? Niets voor mij, veel te stil.
Klaas: Je zou zelf baas moeten zijn.
Greet: Baas van wie. Van wat. Hij kan alleen goed met zijn handen
werken.
Klaas: En met zijn mond.
Rinus: Ja ik kan goed praten. Dat zeggen ze allemaal.
Greet: Alleen thuis ben ik de baas.
Rinus: Ja, dat is zo.
Klaas: (na een korte stilte) In de politiek hebben ze ook vaak een
grote mond.
Greet: (spottend) Jij denkt zeker dat ze daar op Rinus zitten te
wachten.
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Klaas: Nee…… maar je zou misschien een eigen partij op kunnen
richten.
Rinus: (verbaasd) Een eigen partij?
Klaas: Ja een nieuwe politieke partij.
Rinus: Wat denk je. Ben ik daar geschikt voor?
Klaas: Ik zou niet weten waarom niet. Wat vind jij er van Greet.
Greet: Daar moet ik over nadenken.
Rinus: (mijmert) Een eigen politieke partij……….. nou het klinkt niet
gek.
Greet: Je zult iets moeten ondernemen Rinus. Je zult in ieder geval
wat moeten gaan doen en een nieuwe baan zoeken maar dat zal niet
meevallen met jou reputatie.
Klaas: Juist. En daarom kun je het beste voor jezelf beginnen.
(resoluut) Rinus jij richt een nieuwe politieke partij op!!!
Greet: Maar er zijn er al zoveel. En wat voor partij?
Rinus: (begint al wat enthousiaster te worden) Ja Klaas, dat is
misschien wel wat. Een partij voor gewone mensen zoals wij. Geen
links of rechts gedoe. Een partij waar behoefte aan is.
Klaas: Ik vind het een goed idee. Een partij voor de mensen.
Rinus: P. v. d. M. Het klinkt wel goed vinden jullie niet? Stem. P. v. d.
M. Nou eens geen Partij van de Arbeid of voor de Dieren. (voldaan)
Partij voor de mensen. Veel beter!!!
Greet: (voorzichtig) We kunnen het proberen en ik moet zeggen het
klinkt goed.
Klaas: Heel goed.
Greet: Hoe gaan we dat doen?
Klaas: Rinus jij hebt altijd je woordje klaar. Bedenk maar eens wat.
Rinus: We moeten inspelen op de mensen. Op de gewone man. We
moeten eens goed nadenken. Waar is de gewone man ontevreden
over.
Greet: Er zijn een heleboel dingen die niet kloppen.
Rinus: Juist. En daarom beginnen we deze partij. Om recht te zetten
wat niet klopt. Laten we eens goed nadenken. Waar wordt over
geklaagd. Wat kan beter.
Klaas: Dat is gemakkelijk, heel veel dingen.
Rinus: Ja maar noem nou eens wat.
Klaas: Over…..…….. dat sommige mensen veel te veel verdienen.
Greet: Ja dat is waar, dat vind ik ook. We werken allemaal en de een
heeft nou eenmaal meer in zijn bovenkamer als de ander, de een kan
leren en de ander niet, daar kun je niets aan veranderen maar als je
goed kunt leren dan hoef je toch niet meer te verdienen. Dat is toch
niet eerlijk.
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Rinus: Maar hoe wil je dat nou veranderen.
Greet: Gewoon. Iedereen het zelfde geven of je nou in de grond staat
te spitten of als directeur in een mooi kantoor zit.
Klaas: Daar zullen de directeuren blij mee zijn.
Greet: Nee die niet. Die stemmen natuurlijk niet op ons maar de
gewone man wel en daar zijn er veel meer van.
Klaas: Daar zit wat in.
Greet: Iedereen het zelfde salaris. Bijvoorbeeld 3000 euro.
Klaas: Perfect. Ik ben er voor. Wat zeg jij ervan Rinus.
Rinus: Heel goed Greet. Er zijn heel wat mensen die minder hebben
en die stemmen dan natuurlijk allemaal op onze partij.
Klaas: Ja. Dat zit er dik in.
Greet: Ik begin er helemaal in te geloven. (mijmert en dan
enthousiast) En dan wordt ik First Lady.
Rinus: (verbaasd) Nou loop je wel erg hard van stapel Greet.
Greet: Maar je moet wel vooruit denken. En een goede First Lady is
heel belangrijk kijk maar naar Obama. Zonder Michelle was hij
nergens.
Rinus: Mark Rutte heeft niet eens een First Lady en die is er toch
gekomen.
Klaas: Maar dat is een uitzondering hoor Rinus. Nee Greet heeft wel
een beetje gelijk. Ik denk dat het zonder Greet niks wordt.
Greet: Dank je Klaas. Dat heb je mooi gezegd.
Rinus: Jij mag van mij First Lady worden maar ga nu maar voor koffie
zorgen dan kunnen wij ondertussen rustig nadenken over een
volgend punt. (Greet gaat af naar de keuken)
Klaas: Dat is nog lastig. Iets bedenken. (Alie komt op vanuit de
keuken)
Rinus: Zo schoonzus, kom er in en neem plaats. Gezellig.
Alie: Goeie morgen. (schuift aan) Heb je een vrije dag genomen
Rinus.
Rinus: Nee ik ben net ontslagen.
Alie: (ontzet) Alweer. Wat erg!!!!!
Rinus: Nee het is niet erg. Het kwam op het juiste moment.
Alie: (verbaasd) Dat heb ik nog nooit gehoord. Hoe kan ontslag nou
op het juiste moment komen. Dat begrijp ik niet.
Rinus: Alie, we zijn net op een geweldig idee gekomen.
Klaas: Ja, als het allemaal volgens plan gaat verlopen. Als het werkt
dan…..
Rinus: (snel) Natuurlijk gaat het werken je moet er vertrouwen in
hebben en je weet het. Niet geschoten…….
Klaas: Ik weet het.
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Alie: Wat zijn jullie van plan?
Rinus: We gaan een eigen politieke partij oprichten.
Alie: Echt??? Kunnen jullie dat? Maar dat is moeilijk!!!!
Klaas: Nee hoor, als je een goed programma hebt met argumenten
die mensen aanspreekt is het een fluitje van een cent.
Alie: O.
Rinus: Weet jij niet wat. Iets wat anders moet in ons land?
Alie: Nee. Ik heb helemaal geen verstand van politiek.
Klaas: Dat hoeft ook niet.
Rinus: Zijn er dingen in de samenleving waar jij ontevreden over bent.
Alie: In de samenleving????
Rinus: Dan zeg ik het anders. Zijn er nog dingen gebeurd die je
anders wilt. Waar je misschien verdrietig van wordt.
Alie: (denkt even na en dan opeens) O bedoel je dat. Ja dat was kort
geleden nog. Mijn moeder moest naar een verzorgingshuis dat was
nodig en er was nergens plaats. Toen kreeg ze zomaar een kamer in
(noemt een plaats) en dat ligt hier wel 80 km vandaan. Na een week
kon ze hier vlakbij terecht maar ze mocht niet terug. Ze zeiden daar
dat er al zo weinig plekken waren dat ze blij moest zijn met wat ze
had. (snikt) Maar ze is daar erg eenzaam en verdrietig. Dat vind ik zo
naar.
Rinus: Geweldig!!!
Alie: (boos) Nee vreselijk, je begrijpt er niets van.
Rinus: Nee Alie, jij begrijpt het niet. Wij gaan daar als politieke partij
verandering in brengen.
Alie: Kunnen jullie dat dan? Daar zou ik heel bij mee zijn.
Rinus: We zetten het als tweede punt op de agenda. In elk dorp moet
weer een bejaardentehuis komen net als vroeger.
Klaas: Maar hoe doen we dat. Met het geld bedoel ik. Met personeel
en zo.
Rinus: Ja daar moet ik even over nadenken. (staat op en gaat heen
en weer lopen en na een kleine pauze enthousiast) Ik weet het!!! We
roepen een zorgplicht in het leven. Alle jongeren en werkelozen
moeten in de zorg gaan werken anders geen uitkering.
Klaas: Grandioos!!!!! Ik krijg er steeds meer zin in.
Greet: (komt op met koffie) Waar krijg je zin in Klaas.
Klaas: In onze nieuwe politieke partij natuurlijk.
Alie: (trots) Ik kwam net op een geweldig idee.
Rinus: (is weer gaan zitten) Ja dat is zo.
Greet: O ja. Nou Alie dat heb je dan goed gedaan. Dat had ik niet van
je verwacht. (pakt kopjes en gaat inschenken)
Alie: Ik ook niet.
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Rinus: Zorgplicht. Dat is het helemaal. Hoe kom ik er op.
Heel goed van mijzelf. Vroeger had je dienstplicht dat is achterhaalt.
Zorgplicht hebben we nodig.
Klaas: Goed bedacht man!!! Ben jij ondertussen nog ergens
opgekomen Greet?
Greet: Nee, ik ben met de koffie bezig. (gaat inschenken. Rinus staat
op en gaat weer rondjes lopen)
Greet: Waar is dat lopen goed voor Rinus?
Rinus: Niet mee bemoeien………
Klaas: Door te lopen krijgt Rinus inspiratie, dan krijgt hij de beste
ideeën.
Greet: O ik zeg al niks meer.
Rinus: (staat stil) Ik heb weer een punt. Moet je horen. Die jongen
van hier naast wacht al jaren op een woning. Hij krijgt geen
huurwoning omdat hij alleen is zeggen ze. En hij mag ook niet
bouwen op het erf van zijn vader. Dat is toch erg, niemand heeft er
last van. Dat kan toch niet.
Greet: Ja dat ben ik met je eens daar moet ook verandering in komen.
Klaas: Het is schandalig.
Rinus: Juist.
Klaas: Wij gaan daar verandering in aanbrengen.
Rinus: Ja. Want als het mijn zoon was zou ik zo naar de gemeente
stappen en ze de huid vol schelden.
Greet: Ja dat past echt bij jou. Iemand de huid vol schelden. Daar
schiet je wat mee op.
Rinus: Ik zeg het alleen. Maar het is wel een punt, en een belangrijk
punt ook.
Greet: Dat ben ik met je eens. Maar denk erom er wordt niet
gescholden!!!!
Rinus: Iedereen moet kunnen bouwen waar hij wil. Als het een goeie
plek is en niemand heeft er last van dan hebben ze er bij de gemeente
niets mee te maken.
Klaas: Nou niets?
Rinus: Nee niets!!!! Neem nou die welstandscommissie. Wat een
kolder is me dat en het kost nog een handen vol geld ook.
Klaas: Opgehoepeld met die kolder!!!!
Rinus: Zo is het. In deze streek staat alles door elkaar, allemaal
verschillende huizen en dan gaan ze zeveren over een dakraampje
dat niet past. Er is toch wel wat beters te doen zou ik zeggen. Ze
mogen blij zijn dat hier nieuwe jongen mensen komen wonen.
Klaas: We moeten alle belangrijke standpunten noteren. Greet, dat is
werk voor jou, jij wordt de nieuwe secretaresse van de partij.
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Rinus: Juist. Volslagen onzin. Slaat nergens op.
Greet: Ik ben al First Lady.
Rinus: Dat kun je er best bij doen. We beginnen klein. Later kunnen
we wel overal mensen voor in dienst nemen. Ga jij nu maar noteren.
Alle mensen moeten kunnen wonen waar ze willen.
Klaas: (mijmert en staart voor zich uit) Ik heb altijd al bij een meer
willen wonen. Kan ik vissen zo vanuit mijn huis. Heerlijk!!!!
Rinus: Als de P. v. d. M. aan de macht is wordt jou droom
werkelijkheid jongen.
Klaas: Wil je wel geloven dat ik er helemaal gelukkig van wordt.
Wonen aan een meer. Geweldig!!!
Rinus: Maar voorlopig moet je nog flink aan de slag. Eerst moeten
we een goed programma samenstellen en dan moeten we nog
kiezers zien te strikken. Maar het gaat goed komen. Met deze goede
voorstellen heb ik er alle vertrouwen in.
Klaas: Ik ook.
Greet: (heeft intussen haar tablet gevonden) Wat moet ik noteren.
Rinus: Eerste punt. Het geld moet eerlijk verdeeld worden en
iedereen gaat 3000 euro verdienen. En als tweede. In elk dorp komt
weer een bejaarden tehuis en alle werkelozen en jongeren gaan daar
aan de slag.
Alie: Ja dat is heel nuttig werk en het geeft voldoening.
Rinus: Keurig gezegd Alie.
Greet: (tikt en als ze er mee klaar is) Ik heb het en wat is het
volgende.
Rinus: Wat was dat ook al weer.
Klaas: (nog steeds in dromenland) Dat ik aan een meer ga wonen.
Rinus: Nee…… dat ging over bouwen.
Klaas: O…. Ja… Nou weet ik het weer. Iedereen mag bouwen waar
hij wil.
Greet: Moet ik dat ook noteren?
Klaas: Ja.
Greet: Kan dat wel? Ze willen toch allemaal dat Nederland groen blijft.
Rinus: Onzin. Er blijft nog genoeg grasland en bos over. Groen
genoeg.
Alie: En in de winter is het gras dor en de bomen bruin en kaal. En
als het sneeuwt is alles wit.
Rinus: Juist. Alie je hebt gelijk. Grote onzin.
Klaas: Dan schilderen ze het maar groen.
Greet: Zal ik dan tikken dat iedereen van alles mag bouwen je als het
maar groen geschilderd wordt?
Klaas: Ja hoor. Dat is een mooie oplossing.
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Rinus: Alles groen schilderen gaat misschien wat te ver. Dat moesten
we maar niet doen. Maar als je iets wilt bouwen op je eigen grond
heeft niemand zich daarmee te bemoeien.
Greet: Goed.
Rinus: Nu hebben we al een aantal goede onderwerpen maar er moet
nog meer bij. Even goed nadenken allemaal. (Rinus gaat weer lopen
en na een korte stilte)
Greet: Het file probleem. Is dat misschien wat. Daar hoor je toch ook
vaak over klagen.
Klaas: Daar hadden ze het jaren geleden al over. Elk jaar zijn er weer
wegen afgesloten en moet het weer breder gemaakt worden. Er komt
geen eind aan.
Greet: Dat kan toch niet altijd maar door gaan. Rinus zeg jij nou eens
wat.
Rinus: (loopt nog steeds) Ik denk na.
Greet: Ga nou maar zitten en drink je koffie op. (Rinus doet wat
gezegd wordt)
Alie: Je ziet op de snelweg bijna altijd één persoon in een auto. Ze
moeten meer met elkaar meerijden.
Greet: Je bedoeld carpoolen. Dat hebben ze al geprobeerd maar dat
werkte niet goed.
Klaas: Dan moeten ze gedwongen worden.
Alie: Dat vind ik ook.
Rinus: Maar hoe wil jij dat dan doen?
Klaas: (resoluut) Iedereen die alleen in een auto zit krijgt een
bekeuring.
Alie: Dat vind ik nou een goed plan Klaas. Ze kunnen toch ook met
de bus. Dat doe ik ook.
Rinus: En wie moet dat nou controleren. Ik weet niet of dit gaat
werken. Ik denk ook niet dat we hier stemmen mee trekken. Nee dat
moesten we maar niet doen.
Greet: (opeens enthousiast) Belasting betalen!!! Daar heeft iedereen
een hekel aan.
Alie: Dan schaffen we dat af!!!!!
Rinus: Nee Alie dat gaat niet. Er moet wel geld binnen blijven komen.
Greet: We verlagen de belasting en met hoeveel dat zeggen we niet.
Rinus: Juist!! Dat is veel beter. Goed zo Greet. Onze partij gaat de
belasting verlagen. Hiervoor krijgen we de handen wel op elkaar
hoor.
Klaas: Maar als ze vragen met hoeveel het omlaag gaat?
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Greet: Dan zeggen we dat we daar nog over in bespreking zijn. Dat
wordt zo vaak gezegd .Veel beloven en weinig geven. Dat doen toch
alle politieke partijen.
Rinus: Zo is het.
Greet: Weten we verder nog wat?
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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

