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ROLVERDAILEN:
Opoe Grait Venemoa - ca 85 joar
Raainder Venemoa - ca 65 joar
Rutger Venemoa - neef ca 25-45 joar
Anita Venemoa-Dubois - vraauw van Rutger, ca 20-40 joar
Siepke Dubois-van der Hörn - stiefmoeke van Jannoa, ca 65 joar
Jannoa Wichers - 30-55 joar
Wieger Wichers - 20-45 joar
Rieks Huizengoa - 40-70 joar

DECOR:
t Toneel is ainvoudeg inricht. n Beetje aarmoudeg. Links en rechts
n deur en in t midden n roam. Tegen achterwand n kastje. Links
noast deur n stoul mit n loadenkastje en bie t roam n stoul, woar
opoe aaltied zit. (noast n kachel indien meugelk) Rechts op t toneel
n eethouk mit 3-4 stoulen. Foto aan muur van Opoe heur overleden
man Wubbe en wat aandere foto’s.

EERSTE BEDRIJF
(Als het doek open gaat is het in de ochtend en het podium is leeg,
buiten kraait een haan!)
RAAINDER: (links op, gewoon type) Moe? …Moeke? He
verdikkeme, woar zit dat mìns nou weer. (loopt naar deur rechts en
roept in de deur) Moeke? Moeke? (deur weer dicht) k Snap ter niks
van. t Is volgens mie allaank kôvvietied. Ze wait toch as k ter aan
tou heb, dat k din ook kôvvie hebben wil! t Staait hier verdorie zulfs
al kloar op toavel. (gaat altijd rechts aan tafel zitten)
RIEKS: (vrolijk type, beetje dommig, links op) Volk.
RAAINDER: Joa, kom verder.
RIEKS: Goie dag, Raainder.
RAAINDER: (opgewekt) Moi Rieks. Kom der in jong, din kinst der oet
kieken.
RIEKS: (lacht) Joa, zo ist. Hou ist hier?
RAAINDER: (bevestigend) Ales kits en de bok nog vet! En mit die
din?
RIEKS: (gaat midden aan tafel zitten) Best jong. Hail best zulfs.
RAAINDER: Oh joa? Vertel…hou komt dat zo?
RIEKS: Och, k heb t zo vrezelk dròk, hè?! Waist toch wel dat we
feestweek hebben in t dörp.
RAAINDER: Joa, dat wait k, moar woarom gaait t din zo goud mit
die?
RIEKS: Nou, gewoon…ales gaait van n laaien dakje. Priegeltjes
maarkt veur kinder was drök en op kermis lòpt ook n bult volk.
Mörgen is t alweer leste dag. Wie hebben din n bonteoavend en
der hebben zug negen deelnemers aanmeldt.
RAAINDER: Das nait verkeerd, jong!
RIEKS: Dòcht ik…Is dien moe der nait?
RAAINDER: k Heb gain idee woar of ze touholt. Ze zel wel op
achterdeel wezen. (hoort gerommel achter) Och, doar komt ze net
aan, volgens mie. Zol ook tied worden!
OPOE: (Nors type en loopt met stok) Dou dij deur es even open!
RAAINDER: Nou, t is gedoan mit de rust.
OPOE: (vanachter de deur) Hè, tou es even, jong!
RAAINDER: Joa, joa… kom der al aan. (lachend tegen Rieks) Nou,
zo te heuren is ze zo nareg as n swien. (doet deur open voor opoe)
OPOE: (komt op met grote bak aardappelen) Nou, dat wer ook wel
es tied, nait?!
RIEKS: Geduld is liedens troost, vraauw Venemoa.

OPOE: (verbaasd) Oh Rieks, hòl dien wieze woorden mor veur
die…traauwens, wat dust hier?! Ach, loat ook mor… Man, man,
man, …lòpt n old mins as ik nog te zeulen mit n zwoare bak
eerappels onder aarms. (cynisch) Nee, joe huiven mie nait helpen,
hur! (Rieks wil haar toch helpen)
RIEKS: Wat zug je der ja weer schier oet vandoag, vraauw Venemoa.
OPOE: (kijkt hem vreemd aan) Joa, joa, …wat mòs van mie hebben?
RIEKS: (lacht) Haildaal niks, vraauw Venemoa.
OPOE: (zet bak met aardappelen hard neer op de tafel) Mooi, want
astoe denks das mit vreten kins, zits ter goud noast…
RAAINDER: Moe! Nait zo grof in de mond.
OPOE: (gaat op stoel bij raam zitten en begint met aardappelen te
schillen) Grof? Ikke? Mòs nait zo roar proaten. (mopperend) Mien
gomkesdoagen…wat heb k slecht sloapen vannacht. k Heb ogen
nog stief in de kop stoan. Dij verrekte hoan van die begon
vanmörgens om voier uur al te lewaaien. Elke keer as k mien ogen
dicht dee en dòcht in sloap te valen, dee dat baist zien snoavel
weer open.
RAAINDER: (beetje zielig tegen Rieks) Och, mien Hansje is n beetje
van slag leste tied.
OPOE: (bits) Van slag nuimst dat? (resoluut) Man, hounder hebben
al twij week gain aaier meer legt.
RAAINDER: As joe mie zeggen kinnen wat k ter aan doun kin, din
heur k t geern.
OPOE: (bits) Nou, k heb wel n oplözzen, hur.
RIEKS: En dat is, vraauw Venemoa?
OPOE: (bits/resoluut) Nek omdraaien.
RAAINDER: (schrikt) Binnen joe nou haildaal gek worden? Ik
prakkezaaier der nait over!
OPOE: Haildaal nait! Hansje in soep en gewoon n nije hoan der bie
op hoalen! (lachend tegen Rieks) k Kin van zo’n dikke hoan n lekker
soepke moaken!
RAAINDER: (van slag) Mien Hansje blift woar e is.
OPOE: Wat haar je nou aan n hoan dij nait bie hounder in t hok wil.
Jonge kukens kommen nait vanzulf in t nust, hur.
RIEKS: Nou, k mag n kraaiende hoan in de mörgen anders geern
heuren, hur. (haan kraait)
OPOE: (verbaasd) Oh joa? (bits) Nou, din nemst hom toch mit noar
dien aigen hoes?! Bin ik van dizze ellèn òf, man, man, man, wat n
aarm verdrait!
RAAINDER: (resoluut) Mien Hansje blift hier en doar mit oet.
OPOE: Hansje…wel nuimt zien hoan nou ook Hansje!

RAAINDER: Ikke. Dat dee ons pa toch ook aaltied. Pa zien Koien
haren toch ook n noam? En zien schoapen…Nou, mien kippen dus
ook!
RIEKS: t Het ook wel wat vind ik.
OPOE: (bits) Wat kin mie dat nou schelen wat ofstoe der van vindst.
Ik zit mit dat rötbaist opscheept…en doe nait, wel?!
RAAINDER: Moeke toch…
RIEKS: (lachend) Ach, loat heur mor Raainder. Dien Moeke is sums
n olle toesterd, moar k kin heur al laanger as vandoag, hur.
RAAINDER: Kriegen wie nog kôvvie of hou liekt t? k Heb vandoag
nog wel aans wat te doun.
OPOE: (bits) Mekaaiert die t aan handen ofzo? Kinst die zulf toch
inschenken? Zugs toch wel dat k eerappels aan t schillen bin.
RAAINDER: k Heb t aans al drók had vandoag, hur.
OPOE: (sarcastich) Och ja, dat is ook zo, meneer het t drók had…
(bits) en ik dou vanzulf niks…Vrouger hé, toun k nog besteed was
bie boer…
RAAINDER: Joa, joa moe, dat waiten wie wel…Moar joe dainen nait
meer bie boer.
OPOE: (verboasd) Nait? En wat bistoe din?
RIEKS: (lacht) Joa Raainder, doar het dien moeke geliek aan. Doe
bist nou ook n boer!
RAAINDER: Joa, moar dit is aanswat. Dizze boerderij is van ons zulf.
OPOE: (bits) Nou, k zai t verschil nait…k Mout nog aaldeur vlouers
faailen, matten oetkloppen, beddenschudden, wasgoud regeln,
zörgen dat ter wat te vreten op toavel komt (gooit aardappel in pan
met water) en din ook nog es kôvvie veur meneer inschenken!
RAAINDER: Joa, moar nou kriegen joe kôvvie in veurkoamer, moe.
Dat was vrouger wel aans.
OPOE: Joa, da’s woar. Vrouger zee boer tegen ons “kôvvie staait
kloar op achterdeel, hur”.
RIEKS: (verbaasd) Op achterdeel?
OPOE: (cynisch) Joa, op achterdeel, joa. (bits) Dat zeg ik toch net…
RAAINDER: (doet het voor met zijn haanden) Moeke zee n moal
tegen mie, dat hier kou zien kont was…en din hier group en doar n
bankje woar spoulkoem op stón mit kôvvie.
OPOE: Joa, zo was t en as kou scheet, din zaten sputters stront
tegen spoulkoem aan. Wat ik die zeg!
RIEKS: Harregat. Das joa nait nermoal.
OPOE: Vrezelk nait? Joa en din was kôvvie nog kòld ook, hur! Boerin
schònk t op tied in en as zai joe din ruip, was t in tied al kòld worden.
RIEKS: Woarom dee zai dat din? Kòlle kôvvie smoakt joa nait!

RAAINDER: Nou, din konden zai doadelk weer aan t waark goan
vanzulf. Wat was t min volk, nait?
OPOE: (bits) Nou, doe hest der wat van mit kregen volgens mie, mit
dien gedram aaltied.
RAAINDER: Och mìns, …k dou t waark op achterdeel altmoal en
boetenom op t haim ook.
OPOE: (gaat staan) Mìns? (loopt naar Reinder) Zeg grootsnoet, k
bin nog steeds dien moeke, hur!
RAAINDER: Man, wat binnen joe weer snel aanbrand vandoag.
Nou, loat wie der mor over ophòlden, veurdat der verkeerde dingen
zegt worden…
OPOE: (gaat staan) k Zel eerst mor es even kôvvie inschenken.
(morst wat koffie) Kiek, dat krieg je van dat gedram… Woar is mien
schuddeldouk? (kijkt om zich heen) Ah, doar is e. (poetst tafel even
op)
RIEKS: Dij haar mien moeke ook aaltied in heur handen.
RAAINDER: (lachend) Mien moe sweert bie heur schuddeldouk…
OPOE: Zo ist mor net…schuddeldouk is overal goud veur! (telefoon
gaat)
RAAINDER: (neemt telefoon op) Venemoa…Wèl zeggen ie? Nee,
dat binnen wie nait…Wie binnen 627772 en sienees is mit n drij
op t ènd… Kin gebeuren. Moi hur.
RIEKS: Wat nou, verkeerd nummer?
RAAINDER: Joa, sinds dij nije chinees hierin dörp is, gaait t voak n
moal mis. (lacht)
OPOE: (bits) Joa, lag der mor om. Stoapelgek wor k der van. Van al
dat gesjaauw noar telefoon, bin k hoast al n kilo òfvaalen.
JANNOA: (beetje onnozel type, praat wat typisch) Joehoe…
OPOE: (blij) Doar komt mien laiverd aan. Bin zo blied dat zai baaident
weer vaaileg thoes binnen.
JANNOA: (links op, beetje rood in gezicht van de zon, behalve rond
de ogen, begroet opoe met n knuffel) Moi. Doar bin k weer. (opoe
gaat zitten bij het raam)
RIEKS: (beetje verlegen) Moi Jannoa, aal goud?
JANNOA: Joa, hur. Hail goud, joa!
RAAINDER: Mien laive stumpers …wat hest mit dien kop om haans
had?
JANNOA: (lacht) Och, dat zel k joe vertellen. Wieger en ik lagen
gustern nog even op strand en toun binnen wie baaident in sloap
valen. Joa, wie lagen eerst wel onder parasol hur, moar zun was
draait, dus…
RAAINDER: Och, k dòcht dastoe blozen mòs van Rieks. (lacht)

RIEKS: (verlegen) Doe mags Jannoa nait zo ploagen, Raainder.
OPOE: Hou was t doar in verweggiestan? Haar je t n beetje noar
t
zin had?
JANNOA: Och, t was geweldig, opoe.
RIEKS: Vónst t ook spannend in vlaigtuugmessien?
JANNOA: Hòl mie der over op…Dat dou k dus noeit weer. En zeker
nait mit mien bruier.
RAAINDER: Wat was der din?
JANNOA: Ach, dij is joa overal schietsbenaauwd veur. Hai het haile
vlucht mit zuurstofmasker op zien snoet en mit zwemvest om nek
tou zeten.
OPOE: Och, mien leutje vent is t ook ja nait wìnd om zo ver van hoes
of te wezen. Bist zekers ook wel weer blied dast in dien aigen nustje
sloapen kins, Jannoa?
JANNOA: (gaat links aan tafel zitten) Joa zekers, moar k wor ook
alweer stoapelgek van Wieger mit zien maale meroakels.
OPOE: k Heb wel last van wìnst had noar joe baaident, hur. En din
ook nog mit vlaigtuugmesien noar n aailand in middelandse zee.
Wat ook n beetje verstand!
RIEKS: (lacht) Volgend joar mor noar Schier, zol ik zeggen.
RAAINDER: (lachend tegen Rieks) Wat dòchst van camping bie
Ekenstein of noar t Hemelriekje. k Denk dat opoe din oardeg wat
rusteger wezen zel, Jannoa.
JANNOA: Nou, wie blieven gewoon thoes volgend joar.
OPOE: Kiek, dat binnen nog es berichten.
JANNOA: En hou ist mit opoe din?
OPOE: Goud wicht.
JANNOA: Joa? Joe zain der wat muid oet! Haar je wel n beetje schier
sloapen vannacht? (haan kraait)
RAAINDER: Och, begun doar mor nait over, Jannoa.
OPOE: (kijkt Raainder even aan) k Heb verrekte slecht sloapen,
vannacht. k Haar de zenen om joe baaident en dij male hoan weer
vanzulf…Mor nou doe der bist wil ik der nait meer over zemeln.
RAAINDER: Nou moeke, kôvvie veur Jannoa.
OPOE: (bits) Zeg e, nou ist wel weer mooi wèst hur, commandant!
Komdaaier dien hond en blaf zulf!
JANNOA: Ach, loat mie moar even kôvvie regeln, opoe. Blief joe mor
lekker zitten. (Jannoa schenkt koffie in)
OPOE: (kijkt vaak even uit het raam) Is Wieger nait mit kommen?
JANNOA: (lachend) Dij het t zo drók as hounder veur poasen.
RAAINDER: (verbaasd) Wieger drók? Nou, dat mag in kraant.
RIEKS: Wat het e din om haans, Jannoa.

JANNOA: Wieger is drók aan t oefenen veur bonteoavend van
mörgenoavend.
RIEKS: k Zag zien noam al stoan op liest van deelnemers.
RAAINDER: Wat dut hai din?
JANNOA: (geïrriteerd) Ach, hai dut ain noa van tv. Hai wól dat k ook
mit dee, moar k heb gain zin in dij flaauwekul. Hai dut Zaai.
OPOE: (verbaasd) Nou, Jannoa toch… Hou kins nou zeggen dat wat
e dut, saai is. Hai dut vast zien stinkendebest.
RIEKS: (lachend) Jannoa bedoult, dat hai Zaai dut!
OPOE: (boos tegen Rieks) Dòchstoe dat k ze nait altmoal op n riegje
heb, ofzo? t Mekaaiert mie nait aan de oren, hur! ...Zai zee net joa
zulf dat t Saai is.
JANNOA: (lachend) Ach, nee opoe. Hai dut dij postbode noa van t tv
program Zaai. Joe waiten wel…postbode Siemen.
OPOE: Och, dij mit dij baaide wichter op Daam. Dat móg k ook aaltied
geern even zain. Ain van dij wichter vón k n laif wicht, mor dij
aander was n verwìnd nust (lacht).
RAAINDER: Nou, hai dut zien best mor. k Heb hier wel wat aans te
doun.
RIEKS: (tegen Reinder) Komst toch wel te kieken mörgenoavend bie
bonteoavend?
RAAINDER: Nou, dat denk k nait. Kin k nait wachten!
RIEKS: Doe mòs der ook es even oet Raainder.
RAAINDER: Woarom?
RIEKS: (lacht) Wanneer bistoe din veur t lest in dörp wèst?
JANNOA: Komst aiglieks wel ains van t haim òf, Raainder?
OPOE: (cynisch) Raainder het veuls te drók mit zien daaier.
RIEKS: (lachend) Doarom is e zeker nog steeds allinneg en woont e
nog bie zien moetje.
RAAINDER: Ons pa zee aaltied “langsoamaan komt hìnne wel op
aaier”. Nou, zo ist dus ook… k Bin gewoon nog noeit de woare
tegen kommen.
OPOE: Onthòl dit mien jong…De bak komt nait bie t swien, moar t
swien bie de bak.
RIEKS: Luuster mor noar dien moeke, Raainder. De ainege
vrouwluogen dijstoe in kikst, binnen dij van kòien op achterdeel.
(lacht) Nou, kom aan… k Goa der mor weer es van deur. Bedankt
veur de kôvvie, vraauw Venemoa.
RAAINDER: k Loop wel even mit die mit. (links af)
OPOE: Zo, oproemt staait netjes. k Mag dij vent nait. Snap nait
woarom Raainder mit hom omgaait

JANNOA: Ach, opoe toch…joe mouten nait aaltied zo slecht denken
over n aander.
OPOE: k Heb doar n zèsde zintuug veur, Jannoa. Volgens mie het e
n oogje op die.
JANNOA: (verbaasd) Ach opoe toch, joe denken toch nait dat Rieks
mie wel lieden mag?
OPOE: Hai kiekt noar die as n kat dij glìn is op vis, wat ik die zeg.
JANNOA: Nou, k mout ter nait aan denken. k Bin leste keer dat ik n
scharrel haar nog nait vergeten, hur.
OPOE: Mooi…hòlden zo!
JANNOA: Kerels binnen vrumde wezens, opoe. Neem nou dij Frans
Wildeman. Dij haalfmaal wól mit mie noar t bos tou om te wandeln.
Joa, op zug zulf niks mis mit, mor hai wól aal mit mie in de bosjes.
(opoe kijkt cynisch) Bin mie doar n beetje gek. Je worden der ja
harstikke smereg en boetendes was t pad braid genog om op te
lopen. Din goa je toch nait in joen schiere goud, dwaars deur
stroeken hìn sjaauwen. Wat n beetje verstand! Ach, en din
aalgedurig aan mien jurkje zitten te vriemeln…
OPOE: (nieuwschierig/plagend) Het hai die ook smokt?
JANNOA: (schrikt) Opoe, tou even zeg. Hai het mie allineg mor
ploagd. (verlegen) k Haar t wel wilt, hur! Moar hai stak mie aal de
gek aan.
OPOE: (verbaasd) Hou bedoulst?!
JANNOA: Nou, elke keer as e mie smokken wól en ons lippen
elkander hoast aanruiken, (verontwaardigd) stak e mie tong oet.
Wel dut nou zulks…
OPOE: (plagend) Dee e dat? Dat swien! (lacht in zichzelf)
JANNOA: Hai zee dat, dat der bie heurt. Nou, k dou doar dus nait
aan mit. k Heb de grap der schoon òf wat manlu aangaait.
OPOE: (lacht) Groot geliek wicht, groot geliek…Nou doe der toch bist
Jannoa, kinst mie mooi even helpen mit beddegoud. (gaat staan,
nog steeds met schuddeldouk in haar hand)
JANNOA: Dat is goud opoe. Dat is toch aiglieks ook gain waark meer
veur joe. Wordt t nait es tied dat joe n hulp in t hoeshòlden nemen?
OPOE: Astoe n goie veur mie waitst, din magst heur wel sturen. Dij
leste bin k nog nait vergeten. (trekt vies gezicht) Harregat, wat n
roeg swien was dat. (poetst her en der wat met schurreldouk, koffie
kopjes ook) Dat mìns kon t haile hoes doun mit ain doukje. Zai
begon in t washok, din sloapkoamers, vervolgens dee ze leutje
hoeske en as der nog tied over was nam ze tegels van keuken mit
t zulfde doukje ook nog even òf. (haalt doekje eerst even door de

nek en gaat dan nog even over stoelleuning oid) Nee, Jannoa,
zukswat stekt mie hail naauw.
JANNOA: Nou ja, wel wait wat ter nog op joen pad komt,opoe.
OPOE: Joa, wel wait…Kom wicht. Wie zellen Raainder zien nust
eerst mor even òfhoalen. (gaan samen rechts af. Voor het raam
komt Wieger als postbode verkleed staan. Hij kijkt naar binnen, ziet
dat er niemand is en gaat dan naar binnen)
WIEGER: (onnozel type, praat typisch) Hooooi. Der is hier joa
gainent. (gaat naar de deur rechts, praat als postbode Siemen)
Hoooi, ik ben het, postbode Siemen en ik kom op visite, daarom.
Opoe? Hooooi. (doet de deur weer dicht) Nou, din goa k hier mor
even zitten. (Reinder links op)
RAAINDER: Ah…Wieger. Bist ook weer thoes kommen?
WIEGER: (als postbode Siemen) Hoooooi. Ik bin op vakantie weest,
daarom!
RAAINDER: (snapt er niks van) Hestoe te laang in zun legen sums?
WIEGER: (als postbode Siemen) Nee, tuurlek net, ik ben postbode
Siemen, dus…
RAAINDER: (argwanend) Joa, joa…goa hier mor even zitten, jong.
(stoel in het midden) Ik zel opoe wel even op hoalen. (roept in de
deur) Moeke? Wieger is ter. (gaat zitten bij de tafel)
JANNOA: (rechts op) Opoe is nog even bezig. Ze komt ter zo aan.
WIEGER: (vrolijk) Hooooi.
JANNOA: (geïrriteerd) Och nee he, nait weer.
WIEGER: (als postbode Siemen) Ik wist niet dat je hier was. Ik heb
overal naar je zocht. Ik was je kwijt, daarom…
JANNOA: Dou toch even normoal, man.
WIEGER: (als postbode Siemen) t Was verskrikkelijk, echt waar. Ik
zocht hier en ik zocht daar, maar ik kon je net vinden, daarom…
RAAINDER: (tegen Jannoa) Het e zien pilletje vandoag nog nait had,
ofzo?
WIEGER: (als postbode Siemen) Morgenavend is het bonteavond,
daarom…
RAAINDER: (tegen Jannoa) Volgens mie het dien bruier n
zunnesteek oplopen doar op Mallorca.
JANNOA: (geïrriteerd) Nee man. Hai dut postbode Siemen noa, van
tv program Zaai.
WIEGER: (als postbode Siemen) Ik wilde dat zij ook mee deed, maar
dat wil ze net, dus…
JANNOA: Joa, nou waiten wie t wel, Wieger! Dou nou mor weer
normoal. t Begunt mie nou oardeg op de zenen te waarken, hur.

RAAINDER: (tegen Wieger) Nou doe der toch bist Wieger, kinst mie
mooi even helpen. k Kin wel wat hulp bruuken mit t zwienehok
oetmizzen.
WIEGER: (als zichzelf) t Zwienehok oetmizzen? Dat kin ik nait.
RAAINDER: (lacht) Ach, tuurlek kinstoe dat wel.
WIEGER: Nee, dat kin ik nait.
JANNOA: (tegen Wieger) Stel die nait zo aan, man. Raainder dut die
t wel even veur.
RAAINDER: Nou, kom Wieger. Loaten wie votdoadelk mor aan t
waark goan. t Is zo weer etenstied, jong!
WIEGER: Joa, mor mout k din op mien klompkes bie swienen in t
hok?
RAAINDER: k Heb nog wel n poar stevels stoan veur die. (gaan al
pratend allen rechts af, podium even leeg, deurbel gaat)
OPOE: (rechts op) Jaaaah, k kom der al aan. Minsenkinder,
wandelvoierdoagse is der niks bie. (links af en komt even later weer
op) Aangetaikende braaif…wat kin dit nou weer wezen. (opent brief
en leest de brief) Och, nee toch…wat mout ik nou (gaat zitten bij
het raam en Jannoa komt rechts op) Dit kin nait woar wezen…
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