Someren
in
rep en roer

Gemaakt door: L. de Waal
www.cts-producties.nl

Personages
Burgemeester van Oorschot

Beetje sullig, onder invloed van zijn vrouw.

Mevrouw van Oorschot

Scherp, streng, bekakt

Eduard van Sloten

Rustig, slim, aardig

Mevrouw van Sloten

Eergevoelig, streng

Peter de Postbode

Dommig, stottert soms, verliefd op Mien

Mien Minnema (onderwijzeres)

Ouderwets, regelend

Berend Blok (agent)

Bars, rustig, zelfverzekerd

Willem(iena) Witlof (groenteman) Jolig, opschepper, flapuit
Dirk(je) Deegmans (bakker)

Rustig, bedachtzaam

Hennie Hoefijzer (slager)

Eergevoelig, driftig

Sjouk(j)e Schilder (Kunstenaar)

Droog, vooruitstrevend

Martin(e) Maalder (Molenaar)

Eigenwijs, driftig, beetje a sociaal

Verteller

Vertelt alle scènes aan elkaar

Bij de rollen groenteman, bakker, slager, molenaar, kunstenaar staat telkens de man vermeld.
Dit kan ook een vrouw zijn of een echtpaar. De agent kan ook door twee rollen gespeelt
worden.

Podium:
Het podium stelt een dorpsplein voor. In het middendecor zijn allerlei huizen te zien. Aan de
linker en aan de rechterkant zijn twee huizen die ‘open’ zijn. Dat wil zeggen: het publiek kan
zien wat er in gebeurd
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Toneelstuk
(toneel leeg, in huis het huis links zit de burgemeester aan tafel te lezen)
VERTEL:
(komt op) Dames en heren, geachte genodigden, luistert u toch naar dit
wonderlijke verhaal. Een verhaal over de mensen in het dorpje Someren. Een
dorp waar, net zoals elk ander dorp, de postbode zijn ronde doet en de bakker
(bakker komt op met een mand brood en loopt over het toneel en gaat dan af)
zijn brood bakt. Niets bijzonders zou u zeggen. Inderdaad, maar dat zal snel
veranderen het begon met de woorden: Krijg nou wat…! (gaat af)
BURGEME: Krijg nou wat! (wacht even) Liefje!?
MVR.OORS: (komt op in huis links) Wat is er?
BURGEME: Ik zie net in mijn agenda dat over zeven dagen de verkiezingen voor
burgemeester er weer zijn!
MVR.OORS: Wat! Over zeven dagen al?
BURGEME: (opgewonden) Ja. Ik moet campagne gaan voeren en posters maken!
MVR.OORS: Ach, maak je niet druk. Je bent al meer dan tien jaar burgermeester en je wordt
elke keer gekozen
BURGEME: Dat is waar. Maar ik moet op z’n minst alles in orde maken voor het stemmen.
(postbode komt op in het midden) Ik ga naar het gemeentehuis de verkiezing
regelen. (wil de deur uit gaan)
MVR.OORS: Wacht, ik haal je burgemeestersjerp en je burgemeestersketting. (gaat af)
BURGEME: Goed idee. Dan maak ik een goede indruk op de mensen.
MVR.OORS: (komt op en doet de sjerp en ketting om bij de burgemeester) Zo, dat staat
mooi! (gaat af)
BURGEME: Dag lief. (gaat de deur uit) Goedemorgen Peter.
POSTBODE: Goedemorgen b-b-burgemeester. Wat ziet u er netjes uit. Is er vandaag een f-ffeestje? (agent komt op)
BURGEME: Nee, er is geen feest Peter. Ik zie er gewoon graag netjes uit als burgemeester.
Goedemorgen Berend!
AGENT:
(tikt op zijn pet) Goedemorgen burgemeester.
BURGEME: Alles in orde agent?
AGENT:
Ik heb net mijn ronde gemaakt burgemeester en alles is onder controle.
BURGEME: Fijn. Ik ben blij dat u uw werk zo goed doet, agent.
AGENT:
(trots) Dank u burgemeester, het is ook niet makkelijk maar bij mij is Someren
in veilige handen.
BURGEME: Als jullie mij nu willen excuseren, ik moet belangrijke zaken regelen op het
gemeentehuis.
POSTBODE: B-B-Belangrijke zaken..?
BURGEME: Ja, over zeven dagen zijn er weer verkiezingen voor het burgemeesterschap.
(trots) Ik stel mij natuurlijk weer verkiesbaar maar er moeten nog een aantal
zaken geregeld worden. Prettige dag nog. (loopt af)
POSTBODE: Verkiezingen! (mevrouw van Sloten komt op) Op wie gaat u stemmen, agent?
AGENT:
Voor zover ik weet is er maar een waarop we kunnen stemmen en dat is de
burgemeester zelf. Dus dat is makkelijk kiezen, Peter.
MVR. SLOO: Hebben jullie het over stemmen?
POSTBODE: Ja, er staan v-v-verkiezingen voor de deur. Over zeven dagen om precies te
zijn. We hoorden het net van de b-b-burgemeester.
MVR.SLOO: O. En op wie kunnen we stemmen?
AGENT:
In dit dorp stelt al jaren de burgemeester zich als enige verkiesbaar, mevrouw.
POSTBODE: Maar iedereen mag zich opgeven, toch?
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BURGEME:
SLAGER:

Ja, iedereen mag dat doen. Maar daar zijn de meeste mensen niet geschikt
voor, Peter. Je moet heel wat koppie koppie hebben. (wijst naar zijn hoofd)
Wij zijn maar gewone mensen. (wacht even, tegen mevrouw van Sloten) Zijn u
en uw man al gewend aan het wonen in Someren?
Ja zeker, we vinden het enig hier. Heerlijk rustig, we zij natuurlijk gewend aan
de drukke stad.
Ja, dan is S-S-Someren heel wat anders. Hier gebeurt nooit wat.
Nou, ik moet weer gaan. Tot ziens (loopt gehaast naar het huis rechts)
(tikt tegen zijn pet) Prettige dag mevrouw.
Ik moet ook maar weer eens verder. Tot ziens.
Tot ziens Pieter. (postbode en de agent gaan allebei aan een andere kant af)
(doet gehaast deur van het huis open) Eduard! Eduard.
(komt op in huis rechts) Wat is er.
(opgewonden) Weet je wat ik net hoorde op straat?
Nee.
Er zijn over zeven dagen verkiezingen voor het burgemeesterschap van
Someren!
En...!? (kijkt zijn vrouw vragend aan)
Weet je wat jij gaat doen?
(vragend) Stemmen?
(steekt haar handen uit naar haar man) Nee, jij gaat je verkiesbaar stellen voor
burgemeester!
(geschrokken) Ik?
(omhelst haar man) Ja, jij! En dan word ik de vrouw van de burgemeester!
Maar wie zin er nog meer verkiesbaar dan?
Waarschijnlijk alleen de burgemeester zelf.
Maar iedereen zal op hem stemmen. Hij doet het al zo lang.
Dat is nou juist zijn nadeel! Hij is nu al zo lang burgemeester en toch zijn er
sommige dingen niet goed geregeld. Mensen willen wel eens wat nieuws!
Ik weet het niet hoor.
Probeer er achter te komen wat de mensen niet bevalt aan Someren en beloof
dat jij het anders zult doen!
Ik weet niet of ik dit wel wil. Ik heb er niet zo zin in.
Dan maak je maar zin want ik ga je nu inschrijven op het gemeentehuis. (gaat
de deur uit en loopt via het plein af)
(zucht) Wat ze eenmaal in haar hoofd heeft… Dat zal ook gebeuren. (gaat af)
(komt op) In het vredige Someren was het altijd windstil. Jaar na jaar ging
voorbij zonder dat er iets veranderde. Maar de stilte bleek een stilte voor de
storm. De eerste wolken pakken zich nu samen boven Someren en er komt een
koele wind begint door de stad te waaien. Voor het eerst sinds jaren kunnen de
burgers van Someren kiezen uit twee burgemeesters in plaats van één.
Burgemeester van Oorschot weet nog van niets en zal spoedig met het nieuws
geconfronteerd worden. (burgemeester komt op het plein en de slager van de
andere kant, als ze elkaar tegenkomen maar ze een onhoorbaar praatje) Want
over zes dagen dan is het zo ver. Dan mag Someren stemmen over hun
burgermeester! Om stemmen te winnen strooit de burgemeester met
complimenten: Wat een heerlijk brood bakt de bakker en wat een heerlijke
worst heeft de slager… (gaat af)
Wat een heerlijke worst had ik laatst van jullie zeg! Heerlijk!
Dank u wel burgemeester. Welke worst had u dan?
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Het was een worst met een soort van kruiden er door geloof ik.
Dat kan kloppen, die worst hebben we al zeventig jaar!
(schrikt) Zo oud? Maar is die worst dan nu nog wel goed?
Die worst is niet zo oud maar het recept! Door mijn grootmoeder bedacht.
Door uw grootmoeder? Dat is leuk. Dan moet je wel hygiënisch werken toch?
Dat was aan haar wel toevertrouwd. Ze heeft lang in de slagerij gewerkt maar
helaas overleed ze op vijftig jarige leeftijd aan een voedselvergiftiging.
(verschrikt, legt zijn hand op zijn maag) O…
Toen heeft mijn vader de zaak met zijn broer overgenomen en ik heb het weer
van hen overgenomen.
Ik moet u zeggen dat heel Someren erg blij is met jullie slagerij want anders
zouden we helemaal naar de stad moeten om vlees te halen. (denkt even) Even
heel iets anders. Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor het
burgemeesterschap. Als jullie willen stemmen dan moet je dat tussen 8:00 ´s
ochtends en 18:00 ´s avonds doen.
Verkiezingen? U stelt zich weer verkiesbaar?
Ach ja, iemand moet het doen en ik heb nu eenmaal de ervaring.
Dat is ook zo. Iedereen zijn vak. (groenteman komt op het plein) Ik ga maar
weer eens verder. (gaat af)
(tegen de slager) Tot ziens en onthoudt dat Someren erg blij is met uw zaak.
Wat zegt u nou?
Ik zei tegen de slager dat Someren erg blij is met zijn zaak.
Nou, zo blij ben ik helemaal niet met zijn winkel!
Hoe bedoelt u?
Laatst had ik zo´n worst gekocht met allemaal kruiden er door. “Worst volgens
grootmoeders recept” stond er bij.
Die worst had ik nou laatst ook!
Ik heb de hele nacht op de WC gezeten zo´n last had ik van die worst.
(sip) Nou, dat had ik nou ook. Wij noemen het krampworst omdat we er altijd
buikkramp van krijgen.
Ik dacht ik eet die worst niet weer. Ik wil nog langer leven dan vandaag!
Mijn vrouw wilde een tijdje geleden boterham worst op haar brood doen en
toen zaten er twee dikke haren tussen de plakken worst. (trekt een vies gezicht)
Ik hoor zulke verhalen wel meer over hun. Ik heb al tegen mijn vrouw gezegd,
ik hoef geen vlees wat bij hun vandaan komt. Ik word desnoods wel vegetariër.
(slijmerig) Maar de groente en fruit die wij bij jullie kopen is altijd heerlijk.
Dan moet ook zo. Alleen het lekkerste en het beste is goed genoeg voor ons.
Wij hebben een naam hoog te houden!
(slijmerig) Uw zaak is echte een aanwinst voor Someren! (wacht even) Wist u
trouwens al dat er binnenkort verkiezingen zijn voor het burgemeesterschap
van Someren?
Is dat er nu al weer? Ik neem aan dat u zich verkiesbaar stelt. (bakker komt op)
(gespeeld bescheiden) Ja, dat was ik wel van plan. Ik ken Someren natuurlijk
door en door bovendien kennen de burgers van Someren mij. Ik denk dat het
maar moet doen.
Hebben jullie het al gehoord?
Wat?
Meneer van Sloten stelt zich ook verkiesbaar voor het burgemeesterschap!
(geschrokken) Is dat zo!?
Ik hoorde net zijn vrouw zeggen in de bakkerij.
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Maar dat kan niet!
Iedereen kan zich toch verkiesbaar stellen?
(geschrokken) Ja, dat klopt.
U heeft dus een concurrent dit jaar!
(geschrokken) Ja, dat geloof ik ook. Ik moet dit even overleggen. (gaat het huis
links binnen)
Weet jij op wie jij gaat stemmen? (mevrouw van Oorschot komt op in huis
links en ze praten onhoorbaar)
Die van Sloten die wonen hier net en denken dan al dat ze de baas kunnen
spelen! Ik mag die stadse lui niet. Geef mij dan van Oorschot maar.
Maar ja, die hebben we nu al een tijdje en is het daar veel beter van geworden?
Ach, ik heb niks te klagen. Bovendien, ze beloven altijd zoveel maar als puntje
bij paaltje komt dan veranderd er niks. (gaan beide af)
Als van Slooten zich ook verkiesbaar stelt dan kan het best zijn dat ik het
verlies.
Hoe kom je daar nu bij!?
Hij heeft een vlotte babbel en kan het met iedereen goed vinden.
Dat heb jij toch ook. Bovendien kennen de mensen jou al veel langer dan hem.
(huilerig) Ik denk dat ik maar stop.
Daar komt niks van in. Wat wilde je dan gaan doen als je geen burgemeester
meer bent?
Ach gewoon ergens een sigarenwinkeltje beginnen. Lekker rustig.
Daar komt niks van in. Wat zullen de mensen denken. Eerst waren ze
belangrijk en nu hebben ze een armoedig winkeltje. Iedereen zal ons uitlachen.
Ik ben de burgemeestersvrouw en ik wil dat nog een poos blijven! (streng)
Zorg dat mensen op je gaan stemmen. (duwt haar man de deur uit)
Ja maar…
Hup, campagne voeren. Spreek iedereen aan die je tegen komt.
(stribbelt tegen) Maar liefje, ik…
En nu weg wezen anders krijg je vanavond geen eten. (doet de deur dicht en
loopt af)
(met hangende schouders) Goed dan. (loopt over plein af)
(komt op) De burgemeester heeft een rivaal gekregen in de strijd om het
burgemeesterschap. Terwijl hij probeert de burgers over te halen pakken er
steeds donkere wolken zich samen boven Someren. De koele wind die begon te
waaien wordt een stevige bries. De inwoners staan voor de keuze: Van Slooten
of van Oorschot? Wie wordt er burgemeester? (de kunstenaar komt op) De
volgende dag zoeken de burgers van Someren elkaar op en bespreken de
laatste gebeurtenissen. (onderwijzeres komt op en gaat onhoorbaar met de
kunstenaar praten) Over vijf dagen zijn de verkiezingen. Wie stemt op wie?
Van Oorschot? Van Slooten (gaat af)
Van Slooten!? Jij stemt op van Slooten!
Ik weet het nog niet zeker maar met een nieuwe burgemeester zal er ook een
frisse nieuwe wind gaan waaien door Someren.
Ja, we weten precies wat van Oorschot doet en dat bevalt mij heel goed! Het is
een man van normen en waarden die er voor zorgt dat Someren blijft zoals het
altijd is geweest: een rustig dorp.
Een saai dorp zul je bedoelen! Er gebeurt hier nooit wat. Het lijkt wel alsof we
in Someren tien jaar achterlopen. (bakker komt op)
We lopen helemaal niet achter. Niet alle veranderingen zijn zo positief.
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KUNSTENA: Als er een snelweg komt dan komen er ook meer mensen naar Someren. Meer
toerisme betekent meer klanten voor de winkels.
BAKKER:
Dat zou mooi zijn. Dan ga ik ijs verkopen!
ONDERWIJ: Ik heb helemaal geen behoefte aan toeristen. Ik wil rond kunnen lopen in mijn
eigen dorp zonder dat er elk uur een bus Japanners langs komt.
BAKKER:
Maar ik moet leven van de verkoop van mijn brood. Ik kan net rondkomen met
de mensen in Someren maar als er toeristen zouden komen dan ga ik meer
verdienen.
ONDERWIJ: Mijn klas zit vol genoeg. Ik hoef er echt niet meer mensen bij. (de molenaar
komt op)
KUNSTENA: Ik zal een atelier kunnen beginnen waar mensen schilderijen kunnen kopen.
MOLENAAR: (nors) Wie zit daar nu op te wachten! Dat geklieder kan iedereen. (wacht even)
Waar hebben jullie het eigenlijk over.
BAKKER:
We hadden het over de verkiezingen voor het burgemeesterschap.
MOLENAAR: Burgemeesterschap? Hoezo?
ONDERWIJ: Van Oorschot heeft zich weer verkiesbaar gesteld maar van Slooten ook. Op
wie ga jij stemmen?
MOLENAAR: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ze met Someren voor hebben. (van Slooten
komt op)
KUNSTENA: Daar heb je van Slooten, kunnen we het direct vragen.
MEN.SLOO: Wat wilden jullie mij vragen?
ONDERWIJ: Jij stelt je toch ook verkiesbaar voor het burgemeesterschap. Wat wil je gaan
doen als je burgemeester van Someren wordt.
MEN.SLOO: Ik ben democraat in hart en nieren dus ik vindt dat de burgers van Someren
daar veel over te zeggen hebben. Wat willen jullie dat er gebeurt?
BAKKER:
Wij hadden het net over een snelweg van de stad naar Someren waardoor we
meer toeristen krijgen. Onze omzet zou dan omhoog gaan.
MEN.SLOO: Klinkt goed. Dat is een idee wat zeker uitgewerkt moet worden. Hebben jullie
nog meer ideeën?
MOLENAAR: De provincie heeft besloten dat mijn molen dicht gaat omdat het te duur is
geworden. Als je burgemeester wordt mag dan de molen weer open?
MEN.SLOO: Ik kan daar niet direct antwoord op geven maar ik ga dat voor je uitzoeken.
MOLENAAR: (blij) Mooi. Ik ben benieuwd.
MEN.SLOO: En u mevrouw Minnema. Wat zou u willen veranderen?
ONDERWIJ: Ik ben tevreden met hoe het gaat in Someren!
MEN.SLOO: U werkt in het onderwijs, nietwaar?
ONDERWIJ: Dat klopt.
MEN.SLOO: Is er niet iets op uw werk dat aandacht verdient? Ik vind onderwijs heel
belangrijk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zeg ik maar altijd.
ONDERWIJ: (denkt na) Nou, we hebben een kopieermachine die nogal oud is. Hij is erg
langzaam en kan ook niet dubbelzijdig kopiëren.
MEN.SLOO: Ik vindt dat er zo snel mogelijk een nieuw kopieerapparaat moet komen.
ONDERWIJ: Meent u dat?
MEN.SLOO: De burgermeester heeft als taak er voor te zorgen dat mensen hun werk goed
kunnen doen!
BAKKER:
Helemaal mee eens. We betalen al zoveel belasting, daar mogen we ook iets
voor terug krijgen.
MEN.SLOO: Precies. Als ik burgemeester wordt dan zullen er heel wat dingen veranderen
en jullie bepalen wat! (gaat af)
KUNSTENA: Dat klonk goed.
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MOLENAAR: Eerst zien dan geloven! Politici beloven van alles maar ze doen niks.
BAKKER:
Nou, ze doen heus wel wat.
MOLENAAR: (boos) Ja, mij uit mijn molen zetten. (postbode komt op)
KUNSTENA: Hallo Peter, op wie ga jij stemmen.
POSTBODE: Ik w-w-weet het nog niet.
KUNSTENA: Ben jij nog van gedachten veranderd Mien?
ONDERWIJ: (haalt haar schouders op) Ik weet het niet. Gevoelsmatig denk ik toch dat ik
op van Oorschot ga stemmen.
BAKKER:
Maar krijg je dan ook een nieuw kopieerapparaat…?
ONDERWIJ: Ach, met deze wil het op zich ook wel. Ik denk er nog over na.
BAKKER:
Ik ga weer aan het werk. Over vijf dagen hoef ik pas te kiezen. (gaat af)
MOLENAAR: Tot die tijd heb ik mooi de tijd om te kijken wie mij kan helpen mijn molen te
behouden. Op diegene ga ik dan stemmen. Tot ziens. (gaat af)
KUNSTENA: Tot ziens. (gaat af)
ONDERWIJ: Heel Someren in rep en roer om de verkiezingen. Iedereen praat er over.
Hebben ze niet iets beters te doen?
POSTBODE: M-M-Maar het burgemeesterschap is toch heel belangrijk?
ONDERWIJ: Dat wel maar dit vind ik overdreven. Ik houd van Someren omdat het hier
altijd zo heerlijk rustig is. Maar nu loopt iedereen te kakelen.
POSTBODE: (wacht even, schuchter) Hoe is het op je werk?
ONDERWIJ: (vragend) Waarom vraag je dat?
POSTBODE: (verlegen) Z-Z-Zo maar.
ONDERWIJ: Wel goed hoor.
POSTBODE: Was er iets met het kopieerapparaat?
ONDERWIJ: Ach dat ding heeft soms kuren.
POSTBODE: Zal ik er eens naar k-k-kijken?
ONDERWIJ: Heb jij daar verstand van?
POSTBODE: Jawel.
ONDERWIJ: (opgetogen) Echt? Nou als je dat zou willen doen dan graag!
POSTBODE: (blij, verlegen) Wanneer zal ik komen?
ONDERWIJ: Het eind van de middag?
POSTBODE: Goed.
ONDERWIJ: (denkt even) Heb je anders zin om daarna bij mij te komen eten?
POSTBODE: (blij, verlegen) N-N-Natuurlijk!
ONDERWIJ: Het is net zo makkelijk, anders moet je als je thuis komt nog eens voor jezelf
gaan komen. Zo helpen we elkaar. Tot vanmiddag (gaat af)
POSTBODE: (als Mien af is) E-E-Eindelijk ben ik eens een keer alleen met haar. (blij) Ik
heb er zin in. (bedachtzaam) als ik maar niet te zenuwachtig ben dat ik geen
woord uit mijn m-m-mond krijg! (gaat af)
VERTEL:
(komt op) Harder en harder gaat het waaien en het wordt nu echt donker boven
Someren. De verkiezingen komen dichterbij. (Burgemeester komt op en de
slager komt op en maken onhoorbaar een praatje) We gaan verder met ons
verhaal als de verkiezingen over vier dagen zijn en de twee burgemeesters
actie voeren om gekozen te worden. Om de kiezers te overtuigen zijn ze op
zoek naar nieuwe ideeën. (gaat af)
SLAGER:
Ik heb een idee.
BURGEME: Vertel.
SLAGER:
Als we nu eens een groot spandoek maken en die op het gemeentehuis hangen.
We zetten er de volgende tekst op: Someren kan niet kapot, met van Oorschot!
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BURGEME: Een spandoek is wel een goed idee maar we mogen het niet op het
gemeentehuis hangen.
SLAGER:
We kunnen folders uitdelen met de belangrijkste punten van uw programma.
(de groenteman komt op)
BURGEME: Dat is een goed idee. Maar eigenlijk moeten we nog iets bijzonder hebben, iets
spectaculairs waar de mensen over blijven praten.
GROENTE: Een vliegtuig met een boodschap er achter?
BURGEME: Dat zal wel heel duur zijn.
SLAGER:
(ineens) Ik weet het! We delen gratis worst uit. Ik stel wel een aantal van die
kruidenworsten ter beschikking.
GROENTE: (lachend) Dat kun je beter maar niet doen als stemmen wil trekken.
SLAGER:
(geïrriteerd) Wat bedoel je daar mee?
GROENTE: Van die worst van jou krijgt iedereen spontaan buikloop. Dan zit iedereen de
hele nacht op de WC en wie kijken ze daar op aan: Burgermeester van
Oorschot. Dan wordt hij echt niet gekozen!
SLAGER:
(boos) Hoe durf je mijn worsten zo af te kraken. Ik verkoop de lekkerste worst
in de provincie! En waar bemoei jij je trouwens mee? Ik was met de
burgemeester aan het overleggen! (keert zich naar de burgemeester) Wat vindt
u van het idee van de worsten? U vond ze ook zo lekker!
BURGEME: (onzeker) Nou… euh… kijk… Ik twijfel nog…
SLAGER:
Waarom dan?
GROENTE: Omdat de burgermeester er ook buikloop krijgt van die worst van jou. Hij heeft
mij gisteren net verteld dat hij altijd ziek wordt van jou worst.
(stilte)
SLAGER:
(boos) Is dat zo!?
BURGEME: (ongemakkelijk) Nou kijk… Ik weet het niet, ik heb ook een zwakke maag,
daar kan het ook aan liggen…
GROENTE: Ach natuurlijk niet. Heel het dorp wordt ziek van die worst.
SLAGER:
(woedend) Dan weet ik genoeg. Mijn stem bent u kwijt. Tot ziens! (gaat af)
BURGEME: Ik… (onzeker en schouderophalend) Hoe had ik… Maar…
GROENTE: (droog) Dat verliep niet bepaald gladjes.
BURGEME: Wat moet ik nou doen?
GROENTE: Ach, wat maakt één stem nu uit. Er zijn nog wel meer burgers die stemmen.
BURGEME: Maar elke stem telt.
MVR.OORS: (komt op) Hallo, hoe is het.
BURGEME: Niet zo goed. Ik heb net een stem verloren.
MVR.OORS: (geschrokken) Wat zeg je me nou!
BURGEME: De slager is er achter gekomen dat ik zijn worsten niet lust. Hij werd toen boos
en zei dat hij niet meer op mij ging stemmen.
MVR.OORS: (streng) Waarom zeg je dat dan ook!?
BURGEME: Ik heb het ook niet gezegd maar hij. (wijst naar de groenteman)
MVR.OORS: (boos) Waarom deed je dat! (geeft de groenteboer een pets) Waar bemoei jij je
mee.
GROENTE: Rustig zeg. Ik dacht dat iedereen het wel wist van zijn worst.
MVR.OORS: (luidruchtig) Dat heeft ons wel mooi een stem gekost!
BURGEME: Rustig nou liefje!
AGENT:
(komt op) Is alles in orde? Ik hoorde luide stemmen en ik dacht hier moet ik
even komen kijken.
BURGEME: Alles in orde agent. Slechts een klein meningsverschil.
MVR.OORS: (nog steeds boos) We moeten zorgen dat de slager weer op ons gaat stemmen.
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GROENTE:
MVR.OORS:
GROENTE:
MVR.OORS:
BURGEME:
MEN.SLOO:
AGENT:
MEN.SLOO:
MVR.OORS:
GROENTE:
MEN.SLOO:
MVR.SLOO:

MVR.OORS:
MVR.SLOO:
MVR.OORS:
MVR.SLOO:
MVR.OORS:
BURGEME:
MVR.OORS:
MVR.SLOO:
MVR.OORS:
MVR.SLOO:
MVR.OORS:
MVR.SLOO:
AGENT:
BURGEME:
AGENT:
MVR.OORS:
MVR.SLOO:
MEN.SLOO:
BURGEME:
MEN.SLOO:
MVR.OORS:
BURGEME:

Op jullie??
Ja, hoezo?
We kunnen toch alleen op uw man stemmen?
(bits) Het burgemeesterschap is een zware baan en niet alleen de burgemeester
draagt die last maar ook de vrouw van de burgemeester! (tegen haar man)
Toch!?
(gedwee) Ja, liefje.
(komt op samen met zijn vrouw) Goededag.
(tikt op zijn pet) Goededag meneer en mevrouw van Slooten.
Heerlijk weer vandaag. Of storen we jullie in een gesprek?
(bits) Eigenlijk wel!
We hadden het er net over dat de vrouw van de burgemeester ook een
belangrijke taak heeft.
Dat is waar.
Daarom is het ook belangrijk dat je niet alleen kijk naar de burgemeester maar
ook naar zijn partner. Die is aanwezig bij diners, recepties en belangrijke
ontmoetingen. De partner moet dus over goede capaciteiten beschikken. Zoals
sociaal zijn, wel gemanierd, vriendelijk maar ook tegen het drukke leven
kunnen dat een burgemeester leid.
(met de neus in de lucht) Als de partner van de burgemeester over zulke goede
eigenschappen moet beschikken hebben de mensen de keuze snel gemaakt!
Hoe bedoelt u!?
(bits) Iedereen ziet toch duidelijk dat u deze capaciteiten niet bezit. U hebt
totaal geen klasse!
Hoe durft u dat te zeggen!
Ach, ik ben altijd stijlvol gekleed maar van lijkt soms wel een zwerver!
(geschrokken) Rustig nou liefje. (tegen van Slooten) Ze bedoelt het allemaal
niet zo.
(boos) Jawel, ik bedoel het wel zo!
De burgers van Someren willen geen koffieleut die elke keer het hoogste
woord voert. Ze willen een vrouw die zich interesseert voor hun. Niet iemand
die zichzelf belangrijker en beter vindt dan de rest!
(kwaad) Dat neem je terug!
Ik neem helemaal niks terug!
Ik zal je! (wil op mevrouw van Slooten afvliegen maar haar man houdt haar
tegen) Neem dat terug!
Jij bent begonnen. (wil mevrouw van Oorschot aanvliegen maar haar man en
de agent houden haar tegen)
Dames, rustig. Niet vechten.
Kalm nou, liefje.
Dames, als jullie niet stoppen ben ik genoodzaakt om jullie allebei te arresteren
wegens openbare orde verstoring.
(wordt rustig) Dit hoef ik niet te pikken!
Ik ook niet.
Laten we de rust bewaren. De burgers van Someren mogen over vier dagen
stemmen. Laten we tot die tijd campagne voeren op een waardige manier.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
We laten de burgers spreken.
Kom we gaan.
Ja, liefje. (gaan beide af)
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MEN.OORS: Wij gaan ook. (gaan beide af)
AGENT:
(krabt bedenkelijk op zijn hoofd) Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
MOLENAAR: (komt op) Goede morgen! (wrijft in zijn handen)
GROENTE: Wat ben jij blij!
MOLENAAR: Ach het leven is zo gek nog niet!
AGENT:
Gaan de zaken zo goed met de molen?
MOLENAAR: Die zou dicht gaan maar nu met de verkiezingen is ineens van alles mogelijk.
AGENT:
Hoe bedoel je?
MOLENAAR: Nou van Slooten zou kijken of de molen open kon blijven. Toen de
burgemeester dat hoorde beloofde hij dat zou kijken of de molen kon blijven.
GROENTE: Want hij wil natuurlijk dat jij op hem stemt!
MOLENAAR: Precies. Hij wil mijn stem en daarom probeert hij nu wat voor mij te regelen.
Heerlijk een democratie!
AGENT:
Maar op wie ga je stemmen dan?
MOLENAAR: Op diegene die met het meest aanlokkelijke voorstel komt!
AGENT:
Maar dan beloven ze natuurlijk van alles en is het maar de vraag of ze het
doen!
MOLENAAR: Ik heb afgesproken dat ik het voor de verkiezingen van hun hoor! Dan heb ik
nog alle tijd om een keuze te maken.
GROENTE: Je speelt het handig.
MOLENAAR:Weten jullie wat er met de slager aan de hand is?
AGENT:
Hoezo?
MOLENAAR: Ik was in de slagerij en hij vroeg mij of ik zijn gekruide worst ook lekker
vond. Hij keek mij zo dreigend aan dat ik maar ja heb gezegd.
GROENTE: (lachend) Vindt je het niet lekker dan?
MOLENAAR: Ik heb het nog nooit gehad! Hij keek zo kwaad dat ik dacht ik zeg maar ja.
Maar toen geloofde hij mij niet en joeg me de winkel uit!
GROENTE: (lachend) Die slager, en dat allemaal door de verkiezingen.
AGENT:
Ja, lach maar. Maar dit gaat de verkeerde kant op!
MOLENAAR: Hoe bedoelt u agent?
AGENT:
(somber) Door verkiezingen is Someren in rep en roer. (gaan allen af)
VERTEL:
(komt op) Langzaam maar zeker wordt Someren in tweeën verdeelt. De wolken
zijn donker en in de verte klinkt al gerommel in de lucht: zwaar weer op komst
voor Someren. We gaan verder in dit verhaal, over drie dagen is de verkiezing.
Er wordt acties op touw gezet om stemmen te trekken. (slager komt op met
mand met worst en folders, voorbijgangers komen op en krijgen volders van de
slager) Kreten en slagzinnen vullen Someren. (roept) Stem van Oorschot!
Stem van Slooten. (gaat af)
SLAGER:
Stem van Slooten. Stem van Slooten. (voorbijganger komt langs en krijgt een
folder aangereikt) Alstublieft en folder met daarin de kernpunten van het
beleid van van Slooten. Van Slooten als nieuwe burgermeester van Someren.
Neemt u nog een stukje kruidenworst! (voorbijganger weigert de kruidenworst
en gaat af) Stem van Slooten!
KUNSTENA: (komt op) Hallo.
SLAGER:
Hallo, hier neem een folder mee met de punten van van Slooten.
KUNSTENA: Dank je.
SLAGER:
Stukje kruidenworst?
KUNSTENA: (schrikt) Nee, dank je. Ik zit nog vol van het eten. Ben je actie aan het voeren?
SLAGER:
Ja. Ik vindt van Slooten de beste kandidaat en daarom wil ik dat hij verkozen
wordt. Met deze folder wil ik stemmen winnen.
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KUNSTENA: Wat is er mis met de huidige burgemeester dat je van Slooten wil?
SLAGER:
(boos) De burgemeester die we nu hebben is een huichelaar.
KUNSTENA: Is dat zo?
BURGEME: (komt op) Hallo allemaal.
KUNSTENA: Dag, burgemeester. (slager negeert de burgemeester)
BURGEME: Wat zijn dat voor een folders?
SLAGER:
Verkiezingsfolders.
BURGEME: (verheugt) O! Heb je ze toch gemaakt. Dat vind ik tof van je.
KUNSTENA: Euh… Ze zijn niet voor u!
BURGEME: Hoe bedoel je?
KUNSTENA: Ze zijn voor van Slooten! (molenaar komt op en komt er bij staan)
BURGEME: (geschrokken) Is dat zo?
SLAGER:
Ja. Ik ben actie aan het voeren voor van Sloten
BURGEME: Heeft dat nog te maken met de kruidenworst?
MOLENAAR: Wat is dat toch met die kruidenworst?
SLAGER:
De burgemeester denkt dat hij ziek worst van mijn worst. Nou, ik laat mij niet
beledigen. In onze slagerij wordt al jaren alles op de meest hygiënische wijze
gemaakt en we hebben nog nooit klachten gehad. Als er zo met onze slagerij
wordt omgegaan door de burgemeester weet ik hoe laat het is!
KUNSTENA: Hoe laat dan?
SLAGER:
Tijd voor een andere burgemeester!
BURGEME: (onzeker) Het is allemaal een misverstand.
SLAGER:
Is dat zo? Hoe komt het dan dat u en uw vrouw al weken niet meer bij ons in
de slagerij zijn geweest? Als u het zo lekker vindt zou u toch vaker komen!
MVR.SLOO: (komt op met een plastictas) Hallo. (tegen de slager) Bedankt voor de
kruidenworst. (houd de tas omhoog) Ik zou graag morgen nog vijf willen
komen halen. We geven een feestje.
SLAGER:
(blij) Komt in orde mevrouw. Ik ben actie aan het voeren voor uw man. (laat
de folder zien) Ik deel het aan iedereen uit.
MVR.SLOO: Daar zal mijn man blij mee zijn. (wil af gaan)
SLAGER:
Neemt u nog een stukje worst!
MVR.SLOO: (twijfelt) Nou ik…
SLAGER:
(duwt de mand onder haar neus) Toe, niet te bescheiden.
MVR.SLOO: Vooruit, eentje dan. (pakt het en wil dan snel af gaan om niet de worst te
hoeven eten)
SLAGER:
En hoe smaakt die?
MVR.SLOO: (zucht) Even kijken. (stopt worst in haar mond) Mmmmm, even lekker als
altijd! (gaat snel huis rechts binnen)
SLAGER:
(trots tegen de anderen) Dat zijn pas mensen met smaak. (burgemeester,
slager, kunstenaar en molenaar gaan onhoorbaar verder praten)
MVR.SLOO: (als ze huis binnen is spuugt ze de worst uit) Bah, wat een vreselijke worst.
MEN.SLOO: (komt op in huis rechts) Wat zei je?
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Samenvatting
Meneer en mevrouw van Slooten zitten maar in hun maag met de worsten van de slager. Ze
doen het alleen om de stem van de slager te houden. Meneer van Slooten gaat een praatje
maken met de slager om zijn waardering te laten blijken. De molenaar vraagt de burgemeester
en meneer van Slooten op de man af of zijn molen open kan blijven. Maar die geven te
kennen dat er niks meer aan te doen is. De molen moet dicht. De molenaar besluit direct om
zichzelf ook verkiesbaar te stellen. Zijn belangrijkste punt? De molen moet open blijven! De
kunstenaar wil een verkiezingsdebat houden zodat iedereen duidelijk kan kiezen wie de
nieuwe burgemeester wordt.
Meneer van Slooten krijgt hulp van de slager. De burgemeester weet de postbode en de
onderwijzeres over te halen om voor hem campagne te voeren.
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VERTEL:

POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
ONDERWIJ:
POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
BAKKER:
POSTBODE:
ONDERWIJ:
BAKKER:
SLAGER:
BAKKER:
SLAGER:
ONDERWIJ:
SLAGER:
ONDERWIJ:
SLAGER:
POSTBODE:
SLAGER:
POSTBODE:
MVR.SLOO:
SLAGER:
POSTBODE:
SLAGER:
POSTBODE:
SLAGER:

(komt op) Zal van Slooten op zijn neus kijken? Of zal uiteindelijk
burgemeester van Oorschot op zijn neus kijken. (burgemeester gaat af) Van
het eens zo rustige Someren is niets meer terug te vinden. Het onweer komt
steeds dichterbij. Iedereen probeert elkaar te overtuigen op wie ze moeten gaan
stemmen. Vrienden komen tegenover elkaar te staan en zelf huwelijken
worden verdeeld. Het eind is nog niet in zicht. Over twee dagen gaat Someren
stemmen. Mien en Peter maken een spandoek en gooien zo nieuwe olie op het
verkiezingsvuur. (postbode komt op met twee stokken in zijn hand en er tussen
een spandoek met de tekst stem van Oorschot!) Het vuur wordt groter en
groter. Kom het zien! Komt het zien!
Komt het zien! Komt het zien! Stem van Oorschot! (verteller gaat af)
(komt op) Wat doe jij?
Ik voer actie voor van Oorschot!
Waarom?
Gewoon.
Maar waarom wil je dan dat hij burgemeester blijft?
(schouderophalend) Gewoon. (onderwijzeres komt op)
Maar achter welke verkiezingspunten sta je dan?
Mien, wat zij de verkiezingspunten van van Oorschot?
Hij wil dat er betere straat verlichting komt en dat winkels langer open kunnen
blijven op koopavonden. Hij is er ook voor dat Someren een eigen brandweer
krijgt in plaats van een brandweer samen met Luttelse.
(tegen bakker) Dat dus.
En daar sta jij achter?
(twijfelend) Op zich wel…
Nou jij komt ook lekker overtuigend over! Volgens mij gaat het hem meer het
samen zijn dan om het actie voeren!
(verlegen) Dat valt wel mee!
Op wie stem jij?
Ik zit er aan te denken om op van Slooten te stemmen. Ik weet nog niet precies
wat zijn punten zijn maar nieuw bloed is altijd goed!
(komt op met folders en worst) Stem van Slooten! Hallo Dirk, had ik jou al een
folder gegeven?
Nee, nog niet!
(geeft een folder) Ik ben actie aan het voeren. (roept) Stem van Slooten!
(roept) Stem van Oorschot!
(kijkt kwaad naar de onderwijzeres en roept dan) Stem van Slooten voor een
nieuw Someren!
Van Oorschot voor een rustig Someren! (stoot postbode aan om mee te roepen)
Stem van Slooten!
(samen met onderwijzeres) Stem van Oorschot! (mevrouw van Slooten komt
op)
Stem van Slooten!
Stem van Oorschot!
Wat is hier aan de hand?
Zij voeren actie voor de van Oorschot!
(samen met Mien) Stem van Oorschot!
(met mevrouw van Slooten) Stem van Slooten!
Stem van Oorschot!
Stem van Slooten!
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ONDERWIJ: Ga eens weg, wij waren hier het eerst!
MVR.SLOO: Dit is een openbare weg, wij mogen staan waar we willen!
BAKKER:
Dit gaat uit de hand lopen!
ONDERWIJ: (geeft de slager een duw) Stem van Oorschot!
SLAGER:
(duwt terug) Stem van Slooten!
POSTBODE: (komt Mien te hulp en duwt de slager) Stem van Oorschot!
MVR.SLOO: (helpt de slager en duwt de postbode en de onderwijzeres) Stem van Slooten!
(iedereen vliegt elkaar in de haren en blijft roepen)
ONDERWIJ: Wij waren hier het eerst!
MVR.SLOO: Wij mogen staan waar we willen!
AGENT:
(komt op) Wat gebeurd hier! Ophouden! Onmiddellijk. (springt er tussen en
duwt iedereen uit elkaar) Stoppen!
SLAGER:
Hun begonnen!
AGENT:
Kan me niks schelen! In Someren wordt niet gevochten!
(iedereen is uit elkaar)
MVR.SLOO: Wij mogen hier toch actie voeren?
AGENT:
Actie voeren mag wel maar elkaar de hersens in slaan niet! Jullie krijgen
allemaal een kant van het plein waarop jullie actie kunnen voeren. Jullie
komen niet aan elkaars kant en gaan zeker niet met elkaar op de vuist!
Begrepen!?
(iedereen knikt, de slager gaat links staan en de postbode rechts)
GROENTE: (komt op) Zo wat is hier aan de hand? (bekijkt het spandoek) Toe maar. De
strijd is begonnen. (gaat in het midden staan)
SLAGER:
Hier neem een folder.
ONDERWIJ: Nee, stem op van Oorschot!
GROENTE: (kijkt van de een naar de ander) Maar ik…
MVR.SLOO: Stem van Sloten!
POSTBODE: Stem van Oorschot.
AGENT:
(hoofdschuddend) Ze zijn helemaal krankjorum geworden! (gaat af)
SLAGER:
(terwijl de groenteman van de een naar de ander kijkt) Stem van Slooten!
ONDERWIJ: Stem van Oorschot!
MVR.SLOO: Van Slooten!
POSTBODE: Van Oorschot!
VERTEL:
(komt op, terwijl de anderen op de achtergrond onhoorbaar verder gaan) Het
hoogtepunt nadert. Het onweer boven Someren lijkt onafwendbaar. De eerste
bliksemschichten zijn al zichtbaar. Nog vier dagen en dan zijn de verkiezingen.
(iedereen gaat af) Vanavond is het debat en dan moet Someren morgen naar de
stembus. De drie kandidaten maken een laatste ronde langs de mensen om zich
van hun beste kant te laten zien. (kunstenaar komt op en even later meneer van
Slooten die met elkaar onhoorbaar gaan praten) Met het persoonlijke contact
proberen ze de kiezer over te halen. “Echt ik heb het beste met Someren voor”
MEN.SLOO: Echt ik heb het beste met Someren voor. Natuurlijk is dit een leuk dorp maar
we kunnen hier zoveel meer van maken!
KUNSTENA: Maar willen de burgers dat ook? Sommigen willen dat dit een rustig dorpje
blijft. Die zullen het niet eens zijn met uw plannen!
MEN.SLOO: We zullen wel moeten! Anders lopen we binnen de kortste keren achter.
MOLENAAR: (komt op met een bord over zijn schouders, voor op staat: Stem op mij. En op
de achterkant staat: Houd de molen open!) Goededag!
KUNSTENA: Ook actie aan het voeren?
MOLENAAR: Ja, Ik heb al een stem!
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MEN.SLOO: Van wie dan?
MILENAAR: Die van mezelf!
KUNSTENA: Die is tenminste binnen!
MOLENAAR: Omdat ik pas laat begonnen ben heb ik natuurlijk een achterstand maar dat haal
ik wel weer in.
GROENTE: (komt op) Goededag heren.
KUNSTENA: Weet jij het al?
GROENTE: Wat!
KUNSTENA: Op wie je gaat stemmen.
GROENTE: Ik stem op deze meneer hier. (slaat met zijn hand op de schouder van meneer
van Slooten) Ik heb alle vertrouwen in hem.
KUNSTENA: U hebt in ieder geval ook één stem!
MEN.SLOO: Elke stem telt!
SLAGER:
(komt op met zijn folders en worst) Goedemorgen.
KUNSTENA: Jou hoef ik volgens mij niet te vragen op wie je stemt! Dat is wel duidelijk.
SLAGER:
Ik stem op van Slooten! Betrouwbaar en eerlijk.
KUNSTENA: (tegen de molenaar) Je loopt achter met het aantal stemmen!
MOLENAAR: Mijn tijd komt nog wel.
POSTBODE: (komt op) Dat was me ook wat!
SLAGER:
Wat is er?
POSTBODE: (tegen van Slooten) Ik liep net achter jullie h-h-huis en werd bijna omver
gelopen door een aantal honden die uit j-j-jullie tuin kwamen. Ik kon ze nog
net ontwijken anders waren er ongelukken gebeurd.
MOLENAAR: Wat deden ze dan in jullie tuin?
MEN.SLOO: Ik weet het niet.
POSBODE: Ik h-h-hoorde een vuilnisbak omvallen, m-m-misschien hebben ze daar in
gegraven? Ze renden in ieder geval allemaal weg met grote stukken worst in
hun bek.
GROENTE: (tegen van Slooten) Kan dat kloppen?
MEN.SLOO: Dat kan, vanochtend heb ik worst in de vuilnis gedaan.
SLAGER:
(boos) Dat waren zeker die kruidenworsten die jullie bij mij gekocht hadden!
Ik wist dat er iets niet klopte! Ik verkocht aan jullie in een week meer dan ik
anders in een half jaar verkocht aan het hele dorp!
MEN.SLOO: (geschrokken) Ik kan het uitleggen!
SLAGER:
Wat dacht je: Als ik zijn worst koop dan stemt hij vast op mij…?
(stilte, meneer van Slooten kijkt beschaamd naar de grond)
SLAGER:
(gooit de folders op de grond) Nou, mijn stem kun je vergeten!
(stilte)
MEN.SLOO: (schuchter) Het spijt me.
SLAGER:
(tegen de molenaar) Jij bent ook verkiesbaar?
MOLENAAR: Ja. Wil je mijn…
SLAGER:
(valt hem in de rede) Zal ik actie voor je voeren! Mijn stem heb je!
MOLENAAR: Wil je mijn verkiezingsprogramma horen?
SLAGER:
(boos) Kan me niet schelen ik stem op je!
GROENTE: Ik ben wel benieuwd naar je verkiezingsprogramma.
POSTBODE: Ik ook!
MOLENAAR: (heel serieus) Punt 1: De molen moet open blijven. De molen is een
toeristische trekpleister voor Someren is een van de gebouwen met grootte
historische waarde in Someren.
KUNSTENA: Ik had al zo iets verwacht! En wat is punt 2?
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MOLENAAR: (verbaasd) Punt 2…?
GROENTE: Je hebt toch wel meer punten op je verkiezingsprogramma staan!
MOLENAAR: (onzeker) Eeuh, daar ben ik toch niet aan toe gekomen.
KUNSTENA: Vanavond is het debat. Het zou handig zijn als je voor dan nog meer punten
hebt bedacht anders zie ik het somber voor je in!
SLAGER:
Reken dan maar dat we meer punten hebben! Kom we gaan iets bedenken.
(gaat met de molenaar af)
POSTBODE: (kijkt naar de folders) W-W-Wie gaat er nu campagne voor u voeren?
MEN.SLOO: Dat weet ik ook niet…
GROENTE: Ik zal dat wel doen. (pakt de folders op) Alleen deel ik die worst er niet bij uit!
Ik geef de mensen wel aardbeien of zo er bij.
MEN.SLOO: Ik ga me maar voorbereiden op die discussie. Het is belangrijk dat ik dan goed
voor de dag kom.
KUNSTENA: Dat is het zeker. Wie daar wint wordt vast burgemeester!
MEN.SLOO: Ik zal mijn best doen. (gaat af)
POSBODE: (tegen kunstenaar) Wie denk je dat jij wint?
KUNSTENA: Ik weet het niet, het hangt echt af van die discussie vanavond.
GROENTE: Ik denk van Slooten.
POSTBODE: Ik denk van Oorschot!
GROENTE: (tegen kunstenaar) En jij?
KUNSTENA: Ik moet het debat leiden dus ik blijf onpartijdig.
POSBODE: D-D-Dan moeten we het debat maar afwachten!
VERTEL:
(komt op) Het debat afwachten… Voor de kandidaten de laatste kans de kiezer
te overtuigen. (anderen gaan af) De wolken boven Someren zijn pikzwart
geworden. Someren is in rep en roer. Alles was altijd zo duidelijk maar nu is
niks meer zeker. (langzaam komen allemaal mensen op het toneel, de Slager
heeft een bord met: houd de molen open. De postbode heeft het spandoek:
Stem van Oorschot en de groenteman heeft de folders met stem van Slooten)
Het debat staat op het punt te beginnen. Morgen zijn de verkiezingen. De
laatste kans om de keuze te maken komt nu voor de burgers van Someren.
(iedereen staat nu op het toneel)
KUNSTENA: Burgers van Someren. Welkom bij het verkiezingsdebat van Someren. U krijgt
drie kandidaten te zien die discussiëren met elkaar over de toekomst van
Someren. Ik stel ze aan u voor! Hier is de huidige burgemeester van Oorschot!
(van Oorschot komt zwaaiend op en een aantal mensen klapt) Hier is de
tweede kandidaat meneer van Slooten! (van Slooten komt op en een aantal
mensen klappen) En de derde kandidaat de ons welbekende molenaar, Martin
Maalder! (molenaar komt op en een aantal mensen klappen)
GROENTE: (roept) Boe!
MOLENAAR: (boos) Ik zal je! (wil de groenteman pakken)
AGENT:
(bars) Wacht eens even!
KUNSTENA: Laten we het met woorden uitvechten! (molenaar wordt weer rustig) Ik heb
hier drie kistjes staan die als podium zullen dienen voor de kandidaten, neemt
u plaats. (alle drie gaan ze op een kist staan met de molenaar in het midden) Ik
zal een aantal vragen stellen en daarna komt u aan het woord. Vraag 1: Wat is
het eerste dat u zult doen nadat u verkozen bent!
BURGEME: (denkt na) Het eerst wat ik zal doen is mijn vrouw bedanken voor haar steun!
BAKKER:
(roept) Hij zit onder de plak!
BURGEME: Ik zit niet onder de plak. Ik houd gewoon van mijn vrouw. Ze helpt me bij het
burgemeester zijn.
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KUNSTENA: Hoe dan?
MVR.OORS: Nou ik smeer zijn brood en leg zijn kleren voor hem klaar. Ook kijk ik zijn
speeches na en veranderd ze waar nodig. Als er een moeilijke beslissing
gemaakt moet worden help ik hem met kiezen.
KUNSTENA: Hoe helpt u hem dan?
MVR.OORS: Ik pak een muntstuk waarmee we kop of munt doen!
GROENTE: Dan kunnen we beter op uw vrouw stemmen, als zij toch al het werk doet!
BURGEME: U kiest inderdaad niet alleen mij maar ook mijn vrouw. Samen zijn we een
perfect paar!
KUNSTENA: Ik stel de zelfde vraag aan meneer van Slooten. Wat is het eerste wat u doet als
u tot burgemeester verkozen bent.
MEN.SLOO: Het eerste wat ik zal doen is een vaste feestdag instellen voor Someren. Elk
jaar zal het dan op die dag feest zijn en kan heet Someren op een leuke manier
samen zijn. Bovendien is een feest goed voor de economie van Someren!
KUNSTENA: (tegen de molenaar) En wat is het eerste wat u gaat doen als u tot burgemeester
verkozen bent?
MOLENAAR: Het eerste wat ik ga doen is het besluit dat de molen dicht moet terugdraaien.
De molen blijft open!
KUNSTENA: Vraag twee: Welk probleem gaat u zeker oplossen als u burgemeester bent?
MEN.SLOO: Someren is een rustig dorp en dat willen velen van ons ook zo houden. Maar
toch moeten we uitkijken dat we niet achter gaan lopen op andere dorpen en de
grote stad. Als we niet uitkijken hebben we de slag gemist. We moeten dus
geld vrij maken voor openbaar vervoer naar buurgemeentes en een dorpsplein
maken zodat het elke zomer hier vol zit met toeristen.
KUNSTENA: (tegen de molenaar) En wat vindt u?
MOLENAAR: (onzeker) Het zou jammer zijn als een monument van Someren verloren zou
gaan. Ik heb het over de molen! De molen moet open blijven!
KUNSTENA: Dat heb ik eerder gehoord… En wat vindt u er van meneer van Oorschot?
MEN. OORS: Ik ben trots op Someren. Het is een rustig dorpje. We hebben bijna geen
criminaliteit of overlast van jongeren. Dat moeten we zo houden anders is
Someren binnen de kortste keren een achterbuurt van de grote stad!
KUNSTENA: Hele verschillende meningen dus! De laatste vraag (kijkt naar molenaar) en ik
begin bij u: Wat bevalt u niet aan het verkiezingsprogramma van uw
tegenstanders?
MOLENAAR: Nou, dat ze niks over die molen hebben gezegd!
KUNSTENA: Kunt u ook een ander punt noemen. We willen een zo duidelijk mogelijk beeld
krijgen en we horen u alleen over de molen!
MOLENAAR: (onzeker) Euh…(denkt diep na) Nou nee.
KUNSTENA: De anderen hebben iets gezegd over openbaar vervoer of Someren rustig
houden of een feestdag…
MOLENAAR: (ineens) Ik weet wel iets! Ik zou een keer per jaar een opendag kunnen
organiseren… van de molen! Dan kan iedereen gratis eens binnen kijken hoe
dat er nou uit ziet!
POSTBODE: Is die m-m-molen alles wat je wil veranderen!
MOLENAAR: Maar de molen is zo belangrijk!
KUNSTENA: Ik ga verder met de vraag aan de andere kandidaten. Meneer van Oorschot, met
welke punten van uw tegenstanders bent u het niet eens?
BURGEME: Meneer van Slooten wil ook dat er verkeersdrempels komen in bepaalde
straten las ik in zijn folder. Ik vind dat veel te duur en bovendien er lelijk staan
zo´n drempel. Daar ben ik het niet mee eens.
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KUNSTENA: En u meneer van Slooten.
MEN.SLOO: Mijn buurman (kijkt naar molenaar) wil graag zijn molen openhouden wat ik
ook begrijp. Helaas heeft de provincie anders besloten en daar moeten we ons
aan houden. Ik ben het dus niet met hem eens dat de molen open moet blijven.
En wat de burgemeester betreft: Hij is al jaren burgemeester en het is in die tijd
niet veel beter geworden met Someren. Stilstand is achteruitgang zeg ik maar.
KUNSTENA: (tegen de burgers) Zijn er nog vragen?
ONDERWIJ: Wat vinden de kandidaten van het onderwijs?
MOLENAAR: Wat heb je er aan!? Ik ben op mijn tiende van school gegaan en ben toch ook
goed terecht gekomen!
MEN.SLOO: Ik vindt dat onderwijs heel belangrijk is. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
zeg ik altijd maar. Bovendien moeten de leerkrachten alle middelen hebben om
hun werk goed uit te voeren! Een nieuw kopieerapparaat bijvoorbeeld!
BURGEME: Daar ben ik het mee eens. Onderwijs is zeer belangrijk. Daarom moeten we
meer geld vrijmaken voor onderwijs.
KUNSTENA: Nog mee vragen?
BAKKER:
Ja ik heb nog wel een vraag…
VERTEL:
(komt op, bakker gaat onhoorbaar verder) Dit was de laatste kans voor de
kandidaten om de kiezers over te halen om op te stemmen. Wie wordt de
burgemeester van Someren? (iedereen gaat af) We maken een sprongetje in
het verhaal en belanden op de dag na de verkiezingen. Op deze dag zal de
uitslag worden bekendgemaakt. De storm is nu een orkaan geworden en
Someren zit midden in het oog van de orkaan. Alles lijkt bedrieglijk stil en
vredig maar zal dit ook nog zo zijn na de uitslag? (burgemeester kom op in
huis links en loopt zenuwachtig heen en weer) Wie wordt het? Vandaag zullen
we het horen. De molenaar Martin Maalder? Van Slooten of blijft van
Oorschot toch burgemeester? Het zal mij benieuwen! (gaat af)
BURGEME: Het zal mij benieuwen.
MEN.SLOO: (komt op in huis rechts) Het zal mij benieuwen! Vandaag is de uitslag van de
verkiezing.
MVR.SLOO: (komt op in huis rechts) Ach, maak je niet druk. Je hebt vast en zeker
gewonnen.
MEN.SLOO: Denk je echt?
MVR.SLOO: Natuurlijk, ga maar na: de molenaar had maar één punt en dat was dat de
molen open moest blijven. Op hem stemt dus nooit iemand… (denkt even)
behalve de slager misschien. Van Oorschot is al zo lang burgemeester, de
mensen willen wel eens wat anderen. En dat ben jij!
MVR.OORS: (komt op in huis links) Wat loop jij je nou druk te maken!?
BURGEME: Wat nou als ik straks de verkiezing verloren heb?
MVR.OORS: Ach, maak je niet druk. Je hebt vast en zeker gewonnen.
BURGEME: Denk je dat echt?
MVR.OORS: Natuurlijk, ga maar na: de molenaar had maar een punt en dat was dat de
molen open moest blijven. Op hem stemt dus nooit iemand… (denkt even)
behalve de slager misschien. Jij bent al zo lang burgemeester en de mensen
weten precies wat ze aan je hebben, ze willen zekerheid. En dat ben jij!
BURGEME: (zenuwachtig) Ik weet het niet hoor. Ik vind het allemaal maar verdraaid
spannend.
MEN.SLOO: (zenuwachtig) Ik weet het niet hoor. Ik vind het allemaal maar verdraaid
spannend.
MVR.SLOO: Hoe zie ik er uit? Kan dit wel voor een burgermeestersvrouw?
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MVR.OORS: Hoe zie ik er uit? Kan dit wel voor een burgermeestersvrouw?
BURGEME: (zonder te kijken) Heel mooi liefje.
MVR.OORS: Je kijkt niet eens. Kom we gaan naar buiten. De uitslag zal zo wel bekend
worden gemaakt. Heb je al een bedankspeech? (postbode komt op in het plein)
BUREGEME: Bedankspeech?
MVR.OORS: Ja, voor als je verkozen wordt?
BUREGEME: Helemaal vergeten door de zenuwen!
MVR.OORS: (duwt een papier in zijn borstzakje) Dat dacht ik al. Maar goed dat ik er een
heb gemaakt voor je!
BURGEME: Het komt allemaal door die zenuwen! (gaan beiden naar het plein)
MEN.SLOO: Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest!
MVR.SLOO: Kom stel je niet aan. We gaan naar het plein om de uitslag af te wachten. (gaan
beiden naar het plein)
POSTBODE: Zo daar zijn al t-t-twee van de drie kandidaten. Zijn jullie ook zenuwachtig?
BURGEME: (overdreven, stoer) Nee, waar zou ik zenuwachtig voor moeten zijn?
MEN.OORS: (overdreven, stoer) Nee, natuurlijk niet!
(langzaam komen alle burgers op)
POSTBODE: Ik wel.
MEN.OORS: (verbaasd) Jij wel? Waarom dan?
POSTBODE: Ik heb vanavond eindelijk een a-a-afspraakje met Mien!
BURGEME: Gefeliciteerd!
MVR.SLOO: Erg leuk voor je!
SLAGER:
(komt op met de molenaar) Zo het uur van de waarheid.
BURGEME: Klopt. De uitslag zal zo wel komen.
AGENT:
(komt op) Mag ik stilte! Willen de kandidaten naar voren komen? (molenaar,
burgemeester en van Slooten komen naar voren zodat ze goed zichtbaar zijn
voor iedereen) Zoals jullie allemaal weten heeft Someren gisteren gestemd
over het burgermeesterschap. Ik heb de officiële uitslag en zal die nu aan jullie
bekend maken. (pakt een papier) Ik begin bij Martin Maalder. (slager is
gespannen) Martin Maalder, jij hebt vier stemmen gehad!
SLAGER:
(uitgelaten) Yez!! (tegen burgermeester en van Slooten) Zie nou wel! Met ons
valt niet te spotten! Wij… (dan dringt de uitslag tot hem door) Vier stemmen?
Dat kan niet!?
GROENTE: Vier stemmen? Dat zijn de molenaar en zijn vrouw en de slager en zijn vrouw!
MOLENAAR: Dit kan niet! We zijn belazerd!
AGENT:
Ik ben zelf bij het stemmen tellen geweest en alles is eerlijk verlopen! (wacht
even) Ik ga verder met meneer van Slooten. Meneer van Slooten heeft 283
stemmen gekregen! (applaus)
BUREGEME: (zenuwachtig) En ik dan?
AGENT:
En de zittende burgemeester van Oorschot heeft… 283 stemmen gekregen!
(stilte)
KUSTENA: Maar dat is evenveel als van Slooten! Ze hebben evenveel stemmen!
AGENT:
Dat klopt! Meneer van Slooten en meneer van Oorschot hebben evenveel
stemmen.
ONDERWIJ: Wat moeten we nu doen?
(iedereen praat door elkaar heen)
BURGEME: (gaat naast de agent staan) Mag ik even stilte! (iedereen stil) Someren heeft
gestemd en de uitslag moeten wij respecteren. Aangezien meneer van Slooten
en ik allebei evenveel stemmen hebben gekregen wil Someren blijkbaar dat wij
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samen burgemeester worden… (wacht even) Wat zegt u er van meneer van
Slooten? Samen zouden we een goed team zijn en elkaar heel goed aanvullen!
(iedereen stil en kijkt naar van Slooten)
MEN.SLOO: (denkt even en loopt dan naar voren) Ik vindt het een goed idee! (geeft de
burgemeester een hand) Wat vinden jullie? (iedereen juicht en applaudisseert)
AGENT:
Someren heeft twee nieuwe burgemeesters namelijk burgemeester van
Oorschot en burgemeester van Slooten!
BURGEME: (wenkt zijn vrouw en mevrouw van Slooten) Kom, jullie horen er ook bij!
MVR.SLOO: (feliciteert haar man en van Oorschot) Van harte gefeliciteerd. (ziet dan
mevrouw van Oorschot en feliciteert die met lichte tegenzin)
KUNSTENA: Hoe zit het met die feestdag?
MEN.SLOO: Die feestdag komt er en we beginnen er vandaag mee! Vandaag is het feest in
heel Someren! (iedereen juicht en is heel uitgelaten, confetti gooit men in de
lucht)
VERTEL:
(komt op) En zo verdwenen de donkere wolken boven Someren als sneeuw
voor de zon. De orkaan was even zo snel verdwenen als hij was gekomen. De
verkiezingen zijn voorbij en Someren is weer het hechte dorp wat het altijd al
geweest is. (wacht even) Zo bent u vanavond getuige geweest van een
wonderlijk verhaal. Met haar twee nieuwe burgemeesters gaat Someren een
nieuwe toekomst tegemoet. Wat die toekomst zal brengen? Dat weten we niet!
Maar wat de toekomst ook moge zijn, de burgers van Someren komen er met
elkaar vast wel uit!
-- Doek --
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