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Rollen:
Gerrit Gratis
Gerrit is de eigenaar van de winkel van Sinkel. In zijn winkel hoef je niet te betalen met geld
maar slechts met een goede daad. Een vriendelijk woord, geduld, of even iemand helpen, dat
is genoeg om te betalen bij de Winkel van Sinkel.
Gerrit is zelf ook een geduldige en vriendelijke man.
Boris Blijde
Boris is onderweg naar zijn werk en moet nog snel even een boodschap doen. Hij komt langs
de winkel van Sinkel en komt tot zijn verbazing er achter dat hij helemaal niet hoeft te
betalen… Als hij maar vriendelijk is…!
Roelof de Rijke
Roelof is een rijke zakenman. Hij heeft altijd haast en vindt zichzelf heel belangrijk. De
Winkel van Sinkel vindt hij maar een slechte winkel. De prijzen staan niet op de producten en
de bediening is veel te langzaam. Als hij de baas was zou hij het heel anders doen!
Agnes Aardig
Agnes is een vaste klant van de Winkel van Sinkel. Ze weet ondertussen hoe het werkt in de
winkel en is altijd aardig. Als het druk is helpt ze Gerrit even in de winkel. Daar hoeft ze
helemaal geen geld voor, nee ze doet dat omdat ze graag iemand anders helpt!
Stella Stelemans
Stella heeft niet veel geld. Als ze bij de Winkel van Sinkel komt steelt ze iets uit de winkel.
En dat terwijl ze alleen maar een aardig woordje had hoeven zeggen om het gratis mee te
nemen… Als ze dat geweten had.
Agent Grijpstra
Deze agent kan niet tegen oneerlijke mensen. Grijpstra doet er dan ook alles aan om dieven te
vangen. Als een dief iets steelt uit de Winkel van Sinkel is Grijpstra er dan ook snel bij om
achter de dief aan te gaan. Helaas is Grijpstra niet een hele slimme agent…
Geke Goedbloed
Geke komt al jaren in de Winkel van Sinkel. Ze is nooit te beroerd om even te wachten of om
een ander te helpen. Als ze dan Roelof d Rijke tegenkomt die maar niets snapt van de Winkel
van Sinkel wil ze heus wel aan hem uitleggen hoe de Winkel van Sinkel werkt.
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Decor:
Het decor is een winkel. Er zijn een paar stellingen met daarop allerhande producten. Aan de
linkerkant is de deur van de winkel waardoor de klanten binnen komen en aan de rechterkant
is een toonbank.
Speeltip:
In het stuk zitten interactieve momenten met het publiek. Het publiek mag aangeven of
iemand iets gratis mee mag nemen uit de winkel of niet. De winkelier kan in het antwoord van
het publiek sturen. Bijvoorbeeld: Als iemand aardig is geweest kan die zeggen. Hij was wel
aardig toch? Als het publiek dan toch nee zegt kan die opnieuw sturen: Als ik er over na denk.
Hij vroeg wel dit en hij hielp mij wel. Dat is toch best aardig.
Zo kan de winkelier al improviserend het publiek sturen.
Benodigdheden:
• Brood
• Fles drinken
• Spelletjes doos
• Portemonnee
• Cadeautje
• Zak Snoep
• Kleding agent
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(Toneel leeg)
Gerrit (komt op door de deur) Zo, weer een nieuwe dag voor de Winkel van Sinkel. Ik ben
benieuwd wat de dag zal brengen. (gaat een en ander opruimen en fluit ondertussen
een liedje) Zo. Dit nog even hier en dan is volgens mij alles klaar… (ziet dan ineens
het publiek) O… Wat doen jullie hier? Willen jullie even een dagje meekijken in de
Winkel van Sinkel? Aha! Nou dat kan hoor. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Gerrit Ik zal me even voorstellen: Ik ben Gerrit Gratis en dit is mijn winkel. Maar jullie
moeten wel iets weten. De Winkel van Sinkel is geen gewone winkel. Nee, bij de
Winkel van Sinkel gaat het iets anders als bij andere winkels. Hier hoef je namelijk
niet met geld te betalen. Nee! Dat moet in gewone winkels wel maar hier niet. Hier
betaal je met een goede daad. Als je vriendelijk bent, of even iemand helpt of als je
geduldig bent, dat is al genoeg om iets te krijgen uit de winkel van Sinkel.
Gerrit Nou krijg ik vandaag allemaal klanten in de winkel. En eigenlijk zou ik wel wat hulp
van jullie kunnen gebruiken… Willen jullie mij wel helpen? (wacht op antwoord) Dat
is mooi! Als ik een klant heb, willen jullie dan kijken of die wel vriendelijk en aardig
is geweest? Ja? Willen jullie dat? Dan moeten we eerst even oefenen!
Gerrit Als een klant helemaal niet aardig is en ongeduldig. Mag die het dan gratis
meenemen? (schud zijn hoofd nee, en wacht op antwoord van de zaal) Ik kon jullie
bijna niet horen. Nog eens maar dan harder hé! Mag die het dan gratis meenemen?
(schud nee en wacht op antwoord) Ik kon het nu goed verstaan. Heel mooi!
Gerrit Maar als er nu een klant is die heel vriendelijk is, geduldig wacht en mij even helpt…
Mag die de boodschap dan wel gratis meenemen? (schud ja met zijn hoofd en wacht
op antwoord) Ja? Heel goed. Nou, jullie kunnen mij goed helpen. Ik heb er alle
vertrouwen in!
Boris (komt op) Goedemorgen.
Gerrit Goede morgen meneer.
Boris Ik wist niet dat hier een winkel zat…
Gerrit Ik zit hier al jaren meneer.
Boris O, nooit geweten. (kijkt rond) Heeft u ook iets te drinken?
Gerrit Natuurlijk meneer. Drinken staat daar. (wijst het aan)
Boris Ah, nu zie ik het, dank u wel. (gaat naar het drinken en zoekt een fles drinken uit en
loopt naar de toonbank) Wat een leuke winkel heeft u.
Gerrit Dank u wel. Ik heb hem van mijn vader overgenomen.
Boris Ja echt, een hele leuke winkel. Niet van de schreeuwende reclames overal. En ook veel
keuze.
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Gerrit Dank u wel. Aardig van u dat u dat zegt.
Boris Ik winkel vroeger ook winkelier worden. Met mijn zus speelde ik vaak winkeltje. Dat
was erg leuk om te doen.
Gerrit En bent u ook winkelier geworden?
Boris Nee, helaas niet. Ik zit nu op kantoor. Maar als ik zo’n winkel als deze zie dan begint
het toch weer te kriebelen. Maar over kantoor gesproken. Ik moet naar mijn werk.
Hoeveel krijgt u van mij voor deze fles drinken?
Gerrit Heeft u even een momentje…
Boris Natuurlijk!
Gerrit (loopt naar het publiek) Nou, willen jullie mij nu helpen? Deze meneer wil een fles
drinken. Maar vinden jullie dat hij aardig is geweest? Hij gaf wel allerlei
complimentjes over de winkel en hij was heel aardig… Mag deze meneer de fles
meenemen? (wacht op antwoord)
Gerrit Wat? Ik kan jullie bijna niet verstaan. Mag deze meneer de fles gratis mee? (wacht op
antwoord)
Gerrit Dat vind ik ook. Bedankt voor jullie hulp. In vond hem erg aardig. (loopt weer naar de
toonbank)
Boris (pakt zijn portemonnee) Hoeveel krijgt u van me?
Gerrit Niets. U kunt het zo mee nemen.
Boris (verbaast) Niets?
Gerrit U hoeft niets te betalen omdat u zo aardig bent geweest!
Boris O… Ik hoef niets te betalen omdat ik aardig ben geweest… Dit heb ik nog nooit
meegemaakt. Wat een wonderlijke winkel is dit.
Gerrit Ja dit is geen gewone winkel, dit is de winkel van Sinkel waar je betaald met een
goede daad!
Boris Waar je betaald met een goede daad… Dus niet met geld…!?
Gerrit Nee, wij doen niet aan geld. Als je aardig bent, vriendelijk, geduldig of behulpzaam
dan kun je alles gratis meekrijgen. Geld nemen wij niet aan!
Boris Je betaalt dus met je goede daad.
Gerrit Inderdaad!
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Roelof (komt gehaast op) Ik moet een cadeautje hebben. Waar liggen de cadeautjes? (dringt
voor en gaat voor Boris staan) Hallo! Waar zijn de cadeautjes ik heb haast.
Gerrit Meneer, u moet even wachten, ik ben nog met een andere klant bezig.
Roelof Ik heb haast. Deze meneer kan wel even wachten. Als u mij nu helpt betaal ik u het
dubbele van de prijs.
Gerrit Dat hoeft niet. U moet alleen op uw beurt wachten.
Roelof Ja hallo, wachten!? Ik ben een drukke zakenman. Ik heb zo een belangrijke
vergadering. Tijd is geld meneertje!
Gerrit Toch moet u even wachten.
Boris Ik ben eigenlijk wel klaar hoor. Ik kan het zo meenemen?
Gerrit Ja hoor.
Boris Nou, hartelijk bedankt dan! Tot ziens. (gaat af)
Gerrit Tot ziens meneer.
Roelof Zo, eindelijk. Kunt u me dan nu zeggen waar ik cadeautjes kan vinden?
Gerrit Bij die schappen daar (wijst er naar) vindt u verschillende cadeautjes.
Roelof Hehe, tjonge sjonge . (loopt naar de schappen) Eens kijken. Hebben jullie niet meer
keus? Er zit niet echt wat leuks bij. Heb ik weer, stap ik een armoedig winkeltje
binnen waar ze niks hebben. (diepe zucht)
Gerrit (loopt naar het publiek) Zeg, vinden jullie nu dat deze meneer aardig is? (wacht
reactie af) Hij dringt voor en is ook helemaal niet aardig.
Roelof Hallo, hallo! Zeg hoe duur is deze (houd een product omhoog) Er staan nergens
prijzen op. Wat is dit voor een winkel. Je moet toch overal je prijzen op zetten! Wat is
dit voor een belachelijk gedoe!
Gerrit Zo werkt het hier niet meneer. Wij doen namelijk…
Roelof (valt Gerrit in de rede) … Ja, ja. Laat maar. Ik heb toch geld genoeg. Het kan toch
nooit te duur zijn. Ik ben namelijk directeur moet je weten! (loopt met het product
naar de toonbank) Hoeveel krijg je van me?
Gerrit Een moment alstublieft.
Roelof (zucht) Wat is er nu weer? Wat duurt dit lang hier!
Gerrit (loopt naar het publiek) Nou, wat vinden jullie. Heeft deze meneer een goede daad
gedaan? Was hij geduldig? (wacht op reactie publiek) Was hij aardig? (wacht op
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reactie publiek) Nee hè! Ik vond hem helemaal niet aardig en ook niet geduldig. Ik
vond hem ook niet bescheiden. Het is juist een opschepper! Zal ik het dan maar niet
gratis weggeven? (wacht op reactie) Oké. (loopt weer naar de toonbank)
Roelof Hèhè, ben je daar eindelijk. Wat een slome boel hier. Schiet toch eens op man.
Hoeveel kost het?
Gerrit Helaas meneer. Ik kan het u niet verkopen.
Roelof Wat? Niet verkopen! Hoezo niet? Weet je wel hoeveel geld ik heb? Ik ben
multimiljonair!
Gerrit Geld is niet belangrijk meneer. Het gaat er om dat….
Roelof (valt Gerrit in de rede) …Ik geef je honderd euro. Dat is veel meer dan dat dit waard
is. (pakt portemonnee) Wat een belachelijke winkel is dit.
Gerrit Meneer, laat die honderd euro maar zitten. Ik kan het u niet verkopen en ik wil het u
ook niet verkopen.
Roelof (boos) Wat? Is mijn geld niet goed genoeg? Tweehonderd euro! Dat is echt belachelijk
veel voor zo’n cadeautje. Tweehonderd euro betaal ik er voor.
Gerrit Meneer, ook voor tweehonderd euro kunt u het niet mee krijgen…
Roelof (erg kwaad) Vijfhonderd euro! Dat is waarschijnlijk meer dan je in een maand met dit
kleine winkeltje verdient. Vijfhonderd euro.
Gerrit Nee meneer. Ook voor geen vijfhonderd euro kunt u dit meekrijgen. Ik heb u al gezegd
dat geld hier niet belangrijk is.
Agnes (komt op) Goedemorgen allemaal.
Gerrit Hallo Agnes.
Agnes Wat een lekker weertje hé!
Gerrit Nou, heerlijk.
Roelof Nou ik vindt er anders maar weinig aan. Het waait te hard en de zon is te fel.
Agnes O, nou ik vindt een beetje wind wel lekker.
Gerrit En de zon hebben we ook al een tijdje niet meer gehad. Ik vind het wel lekker zo.
Roelof Ik zit liever in Spanje dan in dit koude kikkerlandje.
Agnes Bent u aan de beurt meneer?
Roelof Ja, maar deze meneer wil mijn geld niet accepteren.
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Agnes Nee, met geld kom je hier niet ver.
Roelof Ik heb ook wel een bankpas
Gerrit Nee meneer, dan nog kunt u het niet kopen.
Roelof Creditcard dan?
Agnes Zo werkt het hier niet. Meneer, ik wil het u wel uitleggen. Zal ik u even helpen?
Roelof Ik heb uw hulp niet nodig mevrouw! Ik ben een succesvolle zakenman. Ik kan zelf wel
mijn inkopen doen. Wat denkt u wel niet.
Agnes Maar ik bedoel dat ik u wel wil uitleggen hoe deze winkel werkt.
Roelof Ik weet heus wel hoe een winkel werkt. Ik ben niet gek!
Agnes Dan niet. Ik had u graag geholpen.
Gerrit Zeg Agnes, heb je vanmiddag even tijd om op de winkel te passen? Ik moet even een
boodschap doen.
Agnes Maar natuurlijk Gerrit. Ik kom straks wel even langs.
Gerrit Wat moet je hebben Agnes?
Agnes Het brood is op. Heb je nog een brood?
Gerrit Natuurlijk. (pakt een brood)
Roelof Het heeft geen zin mevrouw. Die vent accepteert geen geld.
Agnes Dat weet ik. (tegen Gerrit) Zo goed?
Gerrit Momentje. (loopt naar het publiek) Nou, wat zeggen jullie was Agnes aardig? Ze
wilde die meneer helpen en vanmiddag helpt ze mij door even op de winkel te
passen…! Vinden jullie dat ze behulpzaam was? (wacht op reactie van het publiek)
Moet ik haar dan maar het brood meegeven? (wacht op reactie) Oke, dan geef ik haar
het brood gewoon mee. (loopt weer naar de toonbank)
Roelof Nu zul je het krijgen. Je mag vast het brood niet mee nemen!
Gerrit (geeft het brood) Alsjeblieft.
Agnes Dank je wel. Tot straks! (gaat af)
Roelof (verbaast) Wat doe je nu? Je geeft het brood gewoon weg. Ze hoeft er niks voor te
betalen!
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Gerrit Dat klopt.
Roelof En ik wil wel vijfhonderd euro betalen en dat wil je niet aannemen. Wat is dit voor
stomme winkel. Dat slaat toch nergens op!
Stella (komt op en loopt een beetje door de winkel) Hallo.
Gerrit Dag mevrouw.
Roelof Zeg hallo, ik was tegen u aan het praten! Waarom krijgt zo gratis een brood mee en
wilt u mij niks verkopen. Wat is dit voor stomme winkel.
Gerrit Meneer. Ik wil het u wel uitleggen…
Roelof (valt Gerrit in de rede) Dit is de stomste winkel waar ik ooit ben geweest. Zo kom ik
nog te laat op mijn vergadering. Als ik u nu duizend euro geef…
Gerrit Meneer, ik zeg u steeds dat geld niet uitmaakt in mijn winkel maar u wilt maar niet
luisteren…
Stella Mag ik even storen.
Roelof Nee! Ik ben aan de beurt.
Stella Sorry hoor.
Gerrit Natuurlijk mag je storen. Zeg het maar.
Stella Hebben jullie ook snoep?
Gerrit Daar ligt het snoep. (wijst het aan)
Stella Oke. Dank u wel. (gaat naar de snoep)
Roelof Meneer, voor de laatste keer. Hoeveel kost dit cadeautje? Zegt u het maar want dan
kan ik eindelijk weg uit deze stomme, stomme, stomme winkel. Ik kom hier echt nooit
weer!
Gerrit Meneer. In deze winkel kun je niet met geld betalen. Het is de… (Stella pakt een zak
snoep en rent de winkel uit) Houd de dief! Houd de dief!
Roelof Ja hallo, daar ga ik niet achteraan.
Gerrit Wilt u dan even op mijn winkel passen?
Roelof Daar heb ik geen tijd voor meneer. Dat is uw probleem.
Gerrit (loopt naar het publiek) Willen jullie me helpen. Die dief heeft snoep gestolen uit mijn
winkel maar ik kan niet achter hem aan. Zullen we samen de politie er bij roepen? 1, 2,
3: Help, politie! Politie! Help, houd de dief…
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(stilte)
Gerrit Zien jullie al een agent? Nee? Zullen we nog een keer roepen? 1, 2, 3: Politie! Help,
houd de dief. Politie!
(stilte)
Gerrit Het moet nog harder! 1, 2, 3: politie, help, houd de dief. Politie!
Agent (komt op van achteruit de zaal) Wie riep daar? (rent wat zenuwachtig heen en weer en
veroorzaakt wat opschudding in de zaal) Een dief? Waar? (spreekt iemand uit het
publiek aan) Bent u de dief? Nee? Wie roept mij dan?
Gerrit Agent Grijpstra, hier zijn we, in de Winkel van Sinkel.
Agent Ik snpa er niks van. (spreekt iemand aan) Loopt u mij zo te roepen? Of bent u de dief
soms…?
Gerrit Agent! Agent!
Agent (ziet Gerrit) Zit u soms zo te roepen?
Gerrit Ja, dat ben ik. Agent, kom snel!
Agent (loopt naar het podium) Wat is hier aan de hand?
Gerrit Ik ben net bestolen agent.
Agent Zo, dat is niet zo mooi. Ik zal op onderzoek uitgaan. (ziet Roelof) Aha, daar zit ie!
(pakt Roelof) Ik heb hem hoor. De kust is weer veilig.
Roelof Ik heb niks gedaan!
Agent Dat zeggen ze allemaal!
Gerrit Dat is de dief niet agent.
Agent Zeker weten? Hij ziet er verdacht uit hoor!
Gerrit Ik weet het zeker agent. Dit is niet de dief. Die is namelijk snel weggerend.
Agent Weggerend... Dat klinkt logisch. Dan zal ik deze meneer laten gaan.
Gerrit De dief is die kant uit gerend agent. (wijst de kant van de deur op) Als u snel bent dan
kunt de dief nog pakken.
Agent Aha, dan zal ik snel er achter aan gaan. (rent een andere kant op, het publiek in)
Gerrit Nee, agent. Niet die kant op!
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Agent (rent door het publiek) Aha, die ziet er heel verdacht uit. (pakt diegene vast) Ik heb de
dief hoor!
Gerrit Dat is de dief niet!
Agent Niet? (pakt iemand anders) En deze dan?
Gerrit Nee agent. Die ook niet. De dief ging die kant op. (wijst weer naar de deur)
Agent O, die kant. Zeg dat dan! (loopt weer een verkeerde kant op en gaat voor iemand
staan) Jij ziet er heel verdacht uit met je boeventronie… Volgens mij ben jij de dief! Is
dit de dief?
Gerrit Nee!
Agent Wat? Ik kan je niet verstaan! Is dit de dief?
Gerrit Nee!
Agent Ik hoor niks!
Gerrit (tegen het publiek) Willen jullie me helpen. Als de agent vraagt: is dit de dief moeten
jullie heel hard Nee roepen!
Agent Is dit de dief?
Gerrit (met het publiek) Nee!
Agent (schrikt zich rot) Jullie hoeven niet te schreeuwen!
Gerrit Agent. De dief is deze kant op gegaan. (wijst naar de deur)
Agent (gaat weer het toneel op) Wees gerust. Ik heb de dief zo te pakken!
Gerrit Ik hoop het agent!
Agent Ik ben zo terug. (gaat via de deur af)
Gerrit (tegen het publiek) Ik heb er weinig vertrouwen in. Denken jullie dat de agent de dief
zal vangen? (wacht op reactie) We zullen zien.
Roelof Die agent is zo stom als het achtereind van een koe.
Gerrit Je moet niet zo over anderen praten!
Roelof Waarom niet, hij hoort het toch niet.
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Gerrit Je moet aardig tegen mensen zijn. Of ze het nu merken of niet. Met elkaar moeten we
de wereld een leuke mooie wereld maken. Dat doen we door bescheiden te zijn,
geduldig, vriendelijk, vrolijk en hulpvaardig.
Roelof Wat een onzin. Wat schiet je daar nu mee op?
Gerrit Nou, in de Winkel van Sinkel heel veel!
Roelof In de winkel van Sinkel heel veel…? Ik snap er niks van.
Agent (komt op en houd Agnes vast) Ik heb de dief hoor. Ze heeft het brood nog in haar
handen. (pakt het brood af en legt het op de toonbank) Zo daar is het brood terug
meneer.
Gerrit Maar agent. Dit is de dief niet.
Agent Niet? En dat brood dan?
Gerrit Dat brood heeft ze van mij gekregen. De dief heeft een zak snoep gestolen.
Agent Een zak snoep…? Geen brood dus?
Gerrit Nee. Geen brood.
Agent (beschaamd) Euh… Excuses mevrouw…
Agnes Geeft niks agent. Iedereen maakt fouten.
Agent Dan ga ik nu weer achter de dief aan. (gaat af)
Agnes Is er iets gestolen?
Gerrit Ja, een zak snoep.
Agnes Dat is raar. Wist diegene niet dat je het zo mee kan krijgen?
Gerrit Blijkbaar niet.
Roelof Hoezo meekrijgen? Ik krijg niks mee!
Gerrit Je moet er natuurlijk wel iets voor doen.
Roelof Maar ik wil er wel duizend euro voor betalen maar zelfs dat is nog niet genoeg!
Agnes Je moet er ook iets anders voor doen.
Roelof Wat een rare winkel!
Agent (komt op met Stella) Ik durf het haast niet te vragen maar… Is dit dan de dief?
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Gerrit Ja, dit is de dief.
Roelof Gooi maar in de gevangenis. Dit soort lui zijn we liever kwijt dan rijk. Stelletje
profiteurs!
Gerrit Waarom heb je dit gestolen?
Stella Ik had heel erg trek…
Gerrit En dan steel je snoep?
Stella, Ik mocht vroeger nooit snoep van mijn moeder. Deze snoepjes vind ik zo lekker.
Agnes Maar dat betekend niet dat je dan ze moet gaan stelen.
Stella Nee, daar heeft u gelijk in. Dat was heel erg dom van mij. Dat had ik nooit moeten
doen. Het spijt me.
Agent Waar waarom koop je dan geen snoep?
Stella Ik heb geen geld…
Gerrit Helemaal geen geld?
Stella Nee niets. Maar het spijt me heel erg. Ik zal het niet weer doen.
Gerrit (pakt de zak snoep) Hier. Alsjeblieft. Neem het maar mee.
Roelof Wat!? Wat? Je geeft een dief iets gratis mee terwijl ik er duizend euro voor wil betalen
maar het niet mag hebben?
Gerrit Ik zei toch dat we met elkaar de wereld mooier en liever moesten maken. Als zij deze
snoep graag wil maar geen geld heeft om het te kopen dan mag ze het van mij hebben.
Stella Meent u dat echt? Maar dat heb ik niet verdiend. Ik heb gestolen.
Gerrit Dat weet ik. Maar toch mag je het hebben.
Agent Weet u dat zeker?

Hoe dit afloopt…!?
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