Klucht in drie bedrijven.

Café “Tante Betsie” wordt gerund door de 49 jarige tante Betsie en haar echtgenoot ome
Bertus. Het zijn gemoedelijke uitbaters die wel van een lolletje houden. Ome Bertus is een
vergeetachtig type. Hij kan niets onthouden en vergeet steevast elke verjaardag van zijn
echtgenote Betsie.
Ze staan aan de vooravond van de dag waarop tante Betsie 50 jaar (Sara) jong wordt. Het café
heeft enkele stamgasten die voor de nodige hilariteit zorgen tijdens het terrasbezoek.
Het kado dat Bertus voor Betsie gekocht heeft zal een verrassing zijn. Verder zal de
“vijandschap” tussen Arend de Veldwachter en Fritske Duuts voor de nodige hilariteit zorgen.
Marga is enig kind van haar ouders die in de omgeving bekend staan als tante Betsie en ome
Bertus. Marga (en ook Maarten) hebben niet de behoefte om in de voetsporen van Marga’s
ouders te stappen. Ze wonen in het dorp.
Het verhaal speelt zich af in de regio en is geschreven in het Twents. De taal kan uiteraard
aangepast worden naar elke streek waar het gespeeld wordt.

Auteur:

Okko Wegman.

Spelers.
Tante Betsie:

Uitbaatster van café “Tante Betsie”, een vrouw van 49 jaar die aan de
vooravond van haar 50e verjaardag staat. Zorgzaam vrolijk type.

Ome Bertus:

Man van tante Betsie. Ongeveer dezelfde leeftijd als tante Betsie. Zeer
vergeetachtig type. Heeft altijd de lachers op zijn hand.

Marga:

Dochter van Betsie en Bertus. Ze woont samen met Maarten. Ze is rond
de leeftijd van 25 jaar. Heeft geen ambitities anders dan moeder te
worden van tenminste tien kinderen. Ze is alleen opgegroeid en heeft
het gemis van broertjes en zusjes als negatief ervaren.

Maarten:

Een postbode die samenwoont met Marga. Hij is heel tevreden met zijn
leven en zijn Marga.

Harrie:

Partner van Manon. Ze zijn vrienden van Maarten en Marga.

Manon:

Partner van Harrie: Ze zijn vrienden van Maarten en Marga.

Fritske Duuts:

Mannetje (Niet te jong, slungelachtig type met gevoel voor humor.) met
een Duits accent. Zegt niet Bertus maar Bertoes. Heeft een Duitse
Schipperspet op behalve in het derde bedrijf.

Arend:

Veldwachter. Alszodanig gekleed. Groen pak en hoed. Draagt laarzen.
Autoriteit. Spreekt ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands.)

Toneel.
Het toneel is ingericht als een terras. Het terras ligt aan de voorgevel van café “Tante Betsie”.
Lekker ouderwets café met dito bediening. De inrichting van het terras bestaat uit twee
tafeltjes met elk een aantal stoelen en kleine parasols. Verder geeft het decor de illusie dat het
café in een bosrijke omgeving staat.

Eerste bedrijf. Het is ochtend.
Ome Bertus zit, gekleed als kelner met lange schort, op zijn eigen terras de krant te lezen.
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Betsie….. Betsieieie!!!!
(Roept van achteren.) Jaha…. Bertus ik kom d’r zo an. De koffie is bijna kloar.
Tjonge… tjonge…. Ie kunt teeg’nwoardig toch ok van alles leez’n in de
krant. Hier…… een oproep van slager Wolters. “Weggelopen, 500 meter
harde worst. Tegen beloning terug te bezorgen. PS. Toen de worst wegliep was
ze nog niet geheel uitgehard.” En dit dan. “Opblaaspop zoekt blaasorkest om de
oude dag in elkaars gezelschap gezellig door te brengen.”
(Op met 2 kopjes koffie. Net als Bertus met lange schort. ) Woar heb ie ’t over?
Een opbloaspop? Wat steet doar over in de krant?
Nou moei heur’n. “Opblaaspop zoekt blaasorkest om de oude dag in elkaars
gezelschap gezellig door te brengen.”
(Geeft hem de koffie en gaat bij hem zitten.) Och dat geleuf ik nie. ‘t Zal wa
weer één van joen befaamde flauwe mopp’n weez’n. Loat is leez’n dan. (Doet
poging om hem de krant af te pakken.)
Neeh… neeh. Ik har de krant ’t eerst.
(Drinkt van haar koffie.) Zeg Bertus…………. Hij ok wa good sloap’n
vanacht……….?
(Verdiept in z’n krant.)
Ik vroag oe wat………..(Duwt krant naar beneden.) Bertus……..
Ja mien lieve Betsie…… Wat vreug ie mie dan?
Of ie wa goed had’n sloap’n.
Ja ik heb goed sloap’n. Mar dat heb ie mie vanmorg’n bie’t opstoan ok a
vroagt. En toen heb ik oe ok al antwoord geef’n. Stek hier iets anders achter
Betsie? Ie weet daj mie alles kunt vertell’n.
Och neuh….. ik dach alleen dat……(Zwijgt verder.)
(Weer in de krant verdiept.) Jah…. Maak oen zin mar of…. Ik heur oe wa ok al
zit ik te leez’n.
Jah noh.. ik dach……:”Bertus hoal ie nog wel van mie?”
Wat ’n vroag. Natuurlijk Betsie, hoal ik nog van oe. Ik hoal nog meer van oe as
toen we dertig joar geleden trouwd’n. En weet ie ok wa woarom ik meer van oe
hoal as toen we trouw’dn?
Neeeeh. Eigenlijk nie.
Omdat ie, toen we trouw’dn, nog gin vieftig kilo woogn, en noe bin ie veul
zwoarder dus hoal ik ok meer van oe. Ik heb nou toch veul meer Betsie?
Och wat bin ie toch ok ’n lieverd. Kom hier dan za’k oe lekker knuffeln. (Gaat
naat hem toe en ze wrijven de neusen langs elkaar. De zogenaamde Eskimo-kus
onder het roepen van “Neusie, neusie, neusie.”)
Zeg Betsie….. maar…. woarom vroag ie dat eigenlijk? Ik dach daj dat wa
wiss’n!
No… jaaah… hoe mok dat zeg’n….. Aj in bed stapt goi altied geliek sloap’n en
vrogger deej dat nooit.
Wat deed ik nooit?
Sloap’n.
Sloap’n? Ik sloap mien hele leven al. Ik sloap altied prima. Ik sloap as ’n blok.
Ik sloap wa vief kwartier in ’n uur.
Ja dat bedoel ik nou. Och keer’l ie snapt d’r ok gin snars van.
Woar snap ik gin snars van……… ?
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(Op vanaf zijkant. Gekleed als postbode.) Hallo ome Bertus en tante Betsie…..
(Tegen Betsie.) Woar snapt hij noe dan weer gin snars van?
Oh dat is veur oen oor’n helemoal niet bestemd.
Och dat mag Maarten toch wa weet’n woar we ’t over had’n.
Woar hadd’n jullie ’t dan over?
Dat bint sloapkamergeheim’n. Dat geet gineen wat an. Ok niet de postbode
Maarten die samenwoont met mien dochter.
Zeg ome Bertus heb ie d’r nog an dacht om de schoefkoar noar mien va terug te
brengen? Hij hef ‘m neudig want hij wil in de tuun an’t werk.
Och keer’l Maarten dat heb’k toch glad vergeet’n.
Hij verget alles. As hij zien kont niet vast had zitt’n, zol hij die ok nog
vergeet’n.
Ooooch….. dat valt nog best met.
Neeh…. Bertus. Dat valt niet met. Ik maak mie d’r soms zorg’n over. Veurige
week deed hij boodschapp’n veur mie. Ik har ‘m vroagt een kilo spinazie met te
brengen van de super en woar komt meneer met thuus? Nou……?
Met ’n kilo sloaboon’n … mar dat was nie omdat ‘k vergeet’n was mar omdat
ik sloaboon’n lekkerder vind.
Ja… ja…. ’t Zal wa. Ie mot gewoon alles opschriew’n Bertus. ’t Stompste
potlood is beter dan ’t scherpste geheug’n.
(Haalt een stapeltje brieven uit z’n tas en legt die op een terrastafeltje.) Ik leg
oe de post hier hén. Ik mot weer verdan.
Woj gin koffie hebb’n dan?
Nee. Ik bin heel druk, ik mot vanmiddag de boer’n-bestelling ok nog doen. Ik
kom vanoavend nog wel eem’n langs met Marga.
Oh…. Das mooi.
Noh…. Aju…. (Tegen Bertus.) Vergeet ie niet de schoefkoar noar mien va te
breng’n?
‘k Zal ’t opschriem’n.
‘k Stuur ‘m straks wa. Oen Va hef de schoefkoar over tien minuut’n.
(Maarten verdwijnt via de zijkant. Betsie neemt de lege kopjes mee naar binnen
in ‘t café en Bertus pakt ’t stapeltje post en begint te zoeken naar zijn bril die
op z’n voorhoofd staat.)
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Betsieieieie…… Ik wol de post deur neem’n mar ik kan mien bril niet vind’n.
(Vanuit het café.) Nou die kan niet ver weg weez’n want ie hadd’n ‘m net nog
op toen aj dat stukkie an’t leez,n waar’n over die opbloaspop een dat
bloasorkest.
Ik snap d’r niks van.
(Op vanuit ’t café.) Och keerl ie hebt ‘m ja veur op de kop stoan. (Gaat weer
naar binnen.)
Hé??? oh…. Och….. stom. (Gaat weer zitten en neemt z’n post door.)
(Op van buiten.) Moin.
Moin Fritske Duuts. Kom d’r bie zitt’n.
(Gaat bij Bertus aan tafel zitten.) Lekker wettertje vandaag hé?
Mirakels mooi. Kon nie beter. Koj nog ’n knientje strikken vanmorg’n?
Das sint ding’n woar ik niet over kan proat’n.
Betsieieieieiei……! Fritske Duuts is d’r.
(Van achter het toneel.) Jaaaaah…… ik kom d’r an.
(Komt op met borrelglas en jeneverfles in de hand. Kijkt Fritske aan en vraagt:)
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’t Zelfde recept?
Ja Betsie. ’t Gleiche recept.
(Staat naast Fritske. Zet het borrelglas voor hem en schenkt in. Fritske pakt
borrel met trillende hand en drinkt ’t glas leeg en zet dit weer op tafel. Betsie
schenkt ’t glas ongevraagd weer vol en Fritske pakt het glas met wat minder
trillende hand en drinkt het glas weer leeg. De procedure herhaalt zich.
Wanneer Betsie het glas voor de derde maal heeft volgeschonken gaat ze naar
binnen en zegt: Fritske as ie morg’n weer komt bint de borrels veur niks.
Veur niks?
(Als Fritske de borrel voor de derde keer, zonder trillende hand, heeft
opgedronken gaat hij staan, gooit wat muntgeld op tafel, en verlaat het toneel.)
Tot wiedersehn ome Bertoes.
Wiedersehn Fritske.
(Komt op en pakt ’t geld van de tafel.) Denk ie d’r nog wel an wat ie Maarten
hebt beloofd?
Wat heb ik Maarten dan beloofd? Zeg Betsie, woarom krég Friske morg’n de
borrels veur niks?
Bin ie dat noe dan a weer vergeet’n wat ie Maarten beloofd hébt?
Oh…. Jah… dat is ok zo. Ik mot de schoefkoar terugbreng’n noar zien va. ‘k
Doe ’t drekt. ’t Is toch wa ’n pracht keerl die Maarten. Ooze Magda héf ’t wa
troff’n met hem.
Joa. Wie maait de hand’n dicht kniep’n met zo’n schoonzeun. Zeg breng ie die
schoefkoar nou nog een keer weg?
Hé…? Oh ja….. ‘k Bin d’r zo weer. Mar kun ie mie dan efkes vertell’n
woarom Fritske Duuts morg’n de borrels veur niks krég?
Niet alleen Fritske krég morg’n de borrels veur niks, maar iedereen héf morg’n
vrij drink’n. Denk doar maar ’s goed over noa.
(Schouderophalen af.)
(Gaat zitten en pakt de krant.) Zo is eem’n rust veur mie zelf. ’s Kieken wat d’r
allemoal in de krant steet vandaag. ’t Zal wel weer allemoal kommer en kwel
wee’n. Nou dit heb ik nog nooit heurt: “Weggelopen 500 meter harde worst.”
Oh en dit…… “Een vrouw heeft gistermiddag twee uur op haar man staan
wachter bij tankstation “de Druppel”. De man had getankt, stapte na het
afrekenen in de auto en reed weg. Hij had er niet meer aan gedacht dat z’n
vrouw bij hem was die even het toilet bezocht toen hij aan het tanken was.”
’t Jonge… wat een bak. Dat zol Bertus ok kunn’n gebeur’n. Die vergét ok alles.
‘t Is een beste keerl mar ik mot ‘m overal met help’n om te onthoal’n woar hij
met bezig is.
(Kijkt gehaast achterom. Is op de vlucht.) Tante Betsie du must mie verstopp’n.
En woarom zol ik oe verstopp’n Fritske Duuts?
Arend de veldwachter zit hinter mie her.
Oh…. Bin ie weer an’t streup’n west Fritske?
Nein… nein… tante Betsie. Ik heb nie gestreupt vandaag.
Wat heb ie dan wél doan Fritske, dat Arend zo’n belangstelling veur oe héf?
Dat durf ik niet te zegg’n. Mar aigentlich was’t gar nicht zo arg.
Wat heb ie dan doan?
Dat vertel ik nog wel ‘n keer. (Kijkt angstig achter zich.) Woar kan ik mie ’t
beste verstopp’n tante Betsie.
Goa maar noar binn’n Fritske. ’t Zal wah weer met ’n sisser ofloop’n. Ik hoal
die Arend de veldwachter wel teeg’n.
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(Snel naar binnen en posteert zich achter een venster dat uitzicht biedt op ’t
terras. Hij gluurt tussen de bloemen door naar buiten.)
(Komt op van buiten en kijkt spiedend om zich heen.)
Moin Arend. Seuk ie wat?
Goedemorgen mevrouw tante Betsie. Heb u hier ook een verdacht uitziend
persoon gesignaleerd?
Wat heb ik?
Hebt u een verdacht uitziend persoon gezien?
Jaaaaah…..
Oh jah? Wie was dat dan?
Dat lig’t d’r an wat ie onder verdacht verstoat.
Nou een ietwat guur uitziend mannetje met een accent.
Ja, Bertus.
Meneer ome Bertus? Maar dat is toch uw man?
Ja… en die kan d’r soms erg guur uutzien. Veural as hij in de tuun héf werkt.
Kiek doar hij ‘m wa. (Wijst in de verte.) Hij hef de schoefkoar terugbracht. Had
hij leent van Maarten zien va. Ja…. oosn’t hebt ze steul’n.
Nee die bedoel ik niet en hij heeft toch ook geen accent.
Bertus gin accent? Ha… ha… hij proat nog platter as ’n oale wets Hollands
dubbeltje.
(Gaat zitten zodat hij zicht heeft op ’t hoofd van Fritske achter het raam.) Zo ik
bin d’r weer. Dag Arend kom d’r bie zitt’n en drink wat. Wil ie koffie of wat
sterkers.
Nee niets sterks. Ik ben in dienst en dan drink ik geen alcohol.
(Gaat zitten met de rug naar het gezicht van Fritske.) Nou omdat u zo
aandringt, mag u mij wel een kopje koffie brengen. Zeg meneer ome Bertus
hebt u hier vanmorgen nog een verdacht uitziend persoon gesignaleerd?
Wat heb ik?
Of u vanmorgen nog een verdacht persoon hebt gezien.
Jaaaah……. (geheimzinnig) Dat heb ik.
Oh jaaa? Wie dan?
Hij was van mannelijke kunne.
Ja verder.
Hij was ongeveer zo hoog. (Wijst aan.)
Ja.. ja… verder.
Hij had een pet op.
Een pet? Dan heeft ie zich vermomd.
Hij had een grote tas bij zich.
Een grote tas? Wat zat daar in?
Post.
Post?
(Lachend.) Ja ’t was Maarten de postbode. (Krijgt plotseling Fritske in ’t oog
die wild gebaart dat Bertus hem niet moet verraden. Bertus kijkt zijn vrouw aan
en wijst naar Fritske.)
(Betsie legt haar wijsvinger voor haar lippen en gebaart dat hij niets moet
zeggen over Fritske.) Ik zal vlug ’n kop koffie veur oe haaln Arend. (Gaat café
binnen.)
Zeg meneer Bertus, ik hoor net van uw vrouw dat uw kruiwagen gestolen is.
Ja klopt. Plotseling was hij verdween’n. Geliek met de fietse van ooze Marga.
U hebt toch wel aangifte gedaan?
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Och wel nee Arend. ’t Was een hele oale schoefkoar en een hele oale fiets. Oos
Marga héf ‘m wel in gin tien joar gebruukt. Ze stond’n beide in’t schuurtie
achter in ’t land. ’t Schuurtie was nie eens op slot.
En u heeft geen aangifte gedaan?
Welnee, die fiets was helemoal kapot en die wol ik toch noar de stort breng’n.
En de schoefkoar was helemoal deurroest. Ja dat krieg ie met die moderne
schoefkoarn van iezer. Vrogger waar’n ze van hoalt en hoalt roest nie.
Ik vind dat u toch wel aangifte moet doen.
(Op met koffie voor Arend.) Zo Arend. Alstublieft…. Een lekker koppie koffie.
Fijn dank u wel mevrouw tante Betsie.
Zeg Betsie. Arend vindt dat wij aangifte moet’n doen van de diefstal van de
schoefkoar en de oale fiets van Marga.
Och die oale ding’n? Wat ’n flauwe kul. Ze waar’n kapot en niks meer weert. Ie
woll’n toch al een andere schoekoar koop’n en die fiets mos ja toch noar ’t
stort.
Noh…. Wat zei ik?
Toch vind ik dat U aangifte moet doen. Het recht moet immers zijn loop
hebben. Het zou wat moois worden als iedereen zomaar alles kan stelen wat ie
wil. Zeg meneer ome Bertus, hebt u al een verdachte op ’t oog?
Bedoel ie wie die schoefkoar en de fiets héf steul’n? Neeh… natuurlijk niet.
Zeg Arend toen ie hier net ankwaam’n had ie ’t over een verdacht persoon. Wie
bedoelde ie eigenlijk?
Nou ja…. Het is nogal vertrouwelijk natuurlijk, ik kan de privacy van een
verdachte niet schenden.
Mar hoe moet’n wij dan weet’n wie ie bedoelt?
Jah…. Dat is natuurlijk ook wel waar. Ik zal ’t u zeggen als u mij belooft dit
strikt vertrouwelijk te behandelen en niet verder te vertellen.
Over ooze lipp’n gin woard.
(Buigt zich vertrouwelijk naar Betsie en Bertus en fluistert wat.)
(Bijna schreeuwend.) Fritske Duuts?
Ssssst.
Wie héf hij dan vermoord?
Ssssst. Hij heeft niemand vermoord. Dat bedoel ik nou met bescherming van de
privacy. Op deze manier zouden de vreemdste verhalen in de wereld worden
gebracht. Strak vertellen jullie nog dat ik gezegd heb dat Fritske Duuts iemand
vermoord heeft.
Of is hij weer onwies an’t streup’n west.
Nee… ook niet gestroopt, althans dat heb ik niet gezien.
Of verdenk ie hem d’r van dat hij ooze schoefkoar en de fiets van Marga héf
steul’n.
Nou dat weet ik niet. Het zou mij echter niet verwonderen. Hij heeft wel een
strafblad.
Nou strafblad kan wa, mar steul’n héf Fritske Duuts volgn’s mie nog nooit wat.
En ok nie vermoord.
Maar wat héf hij dan noe wá doan en ie zo’n belangstelling veur ‘m hebt?
Jah… wat héf hij doan?
Nee beste mensen dat mag ik niet vertellen. Beroepsgeheim. Dit heeft ook alles
te maken met de wet op de privacy.
Ie iedere keer met joen smoes over de prievaasie. Dat is toch grote flauwe kul.
As ie ‘m vandaag arresteert, leest wie dat morg’n in de krant en dan steet d’r ok
nog bie woarveur as ie ‘m arresteert hebt. Dus vertel ’t nou mar.
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Ja, als je het zo bekijkt.
Ja, zo bekiekt wie ‘t.
(Staart voor zich uit.)
Nou komt d’r nog wat van?
Zeg’t mar gerust.
Hij heeft wild geplast.
(Schudt met zijn hoofd.)
Wat héf hij?
Wild geplast.
(Doet alsof ze schiet met een geweer.) Wild geschoten bedoel ie. Hij héf dus
toch streupt.
Nee. Wild geplast.
(Spottent.) Nou brék mie de klomp. Wat ’n misdadiger. Die verdient de
gevangenis en ze mott’n h’m nooit weer vrij loat’n. Wild geplast. ’t Jonge
jonge jonge. Dat had ik nooit dacht van Fritske Duuts.
Oh… verschrik’lijk. Wat ’n crimineel. Wild geplast. Zo maar? In ’t wilde weg?
Ja, steken jullie er de draad maar mee. Ik ben er uiteindelijk voor om hier in de
buurt de openbare orde te handhaven. En als ik dat niet doe en iedereen doet zo
maar zo’n beetje wat ie zelf wil, dan zou het toch een mooie janboel worden?
Jullie zouden het toch ook niet goed vinden als Fritske Duuts hier zo maar
tegen je terrasstoelen zou plassen.
Oh… dat dut Fritske niet. Hij weet wel dat wij hier ’n toilet hebb’n.
(Knikt ja.)
Zeg Arend. Nou moet ie mij toch eens serieus vertell’n of ie Fritske doar veur
in de cel wilt stopp’n. Ik bedoel…. Zo’n groot misdrief is’t nou ok weer niet.
Nou ‘k vind ok maar een overtreding van niks. Weet ie wat ie doet Arend. Ie
goat noar huus hén. Ie komt hier morg’n weer en dan neem ie joen vrouw ok
met, dan krieg ie van Bertus en mij gratis drink’n.
Jah…. Van oe, maar van mij niet.
Van oe ok. Bin ie d’r dan nog niet achter wat d’r morgen an de hand is?
Is ’t morg’n Koninginnedag of zo?
Nee mevrouw tante Betsie, dat kan ik niet van u aannemen. Dit lijkt verdacht
veel op omkoping.
Oh ik wil oe helemoal niet omkoop’n heur. Want kiek morg’n is’t ’n
biezondere dag en dan kriegt alle bekend’n gratis drink’n van mij en Bertus.
Alleen Bertus weet nog niet woarom.
Neeh….. en ik had nou wa graag dat ie mie dat verteld’n.
Lieve Bertus. Fijne vergeetachtige keer’l. Loop noar ’t toilet.
Mar ik hoef helemoal niet.
Ik zeg: “Loop naor ’t toilet en kiek wat d’r veur morg’n op de
verjoardagskalender steet.”
(Snel naar binnen.)
Bent u morgen jarig?
Ja… en ik wordt vieftig.
(In hoerastemming.) Och mien lieve Betsie nou weet ik woarom iedereen gratis
drink’n héf morg’n. Ie wordt vieftig. (Geeft haar een Eskimo-kus ondertussen
roepen ze: “Neusie, neusie, neusie.)
Dat ie dat noe weer vergeet’n bint. Ik zei ’t toch? As ie de kont nie vast hadd’n
zitt’n zol ie die ok nog vergeet’n.
Ik geleuf dat ie geliek hebt. Ik zol ‘m zo op de WC loat’n ligg’n. ’t Ja dat zol
wa ’n probleem weez’n. Hoe moest ik dan goan zitt’n.
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Ha… ha… op de ribb’n.
Ik hoor het wel weer. Enkel grappen en grollen kunnen er hier af. Zouden wij
het nog even serieus over mijn opsporing van Fritske Duuts kunnen hebben?
Ja natuurlijk Arend. Zeg maar wat wie veur oe kunt doan.
Nou, vlak nadat ik hem betrapte op het wildplassen, liep hij heel hard deze kant
uit toen hij mij zag. Je moet hem wel gezien hebben.
Ikke niet. Ik heb de schoefkoar wegbracht noar Maarten zien va.
En u mevrouw Betsie?
Ik kan niet lieg’n.
Nou dan zegt u ’t maar.
Ik heb ‘m wel zien en later weer niet.
Eerst wél? En later niet? Hier snap ik niets van.
Nou ja dat zit zo. Fritske Duuts komp hier elke morg’n zien borrel drinken en
vanmorg’n was hij d’r ok.
Ja, ja, ’t is een probleemdrinker….. en verder…………..?
Probleemdrinker? Ja iedereen héf probleem’m met ’t drink’n van Fritske
Duuts, behalve Fritske Duuts zelf.
Ja maar nu verder…..
Nou kiek…. eh…. Betsie héf ‘m vanmorg’n zien en later zag ze hem niet meer.
Zijn jullie nou stapelgek geworden of zo? Jullie raaskallen koeterwaals. Jullie
staan de opsporing van een misdadiger in de weg. Jullie belemmeren de
ambtenaar die bezig is met de rechtmatige uitoefening van zijn wettelijke
opdracht.
Nou Arend dat is helemoal de bedoeling niet. Wij wilt oe toch niet in de
rechtmazige dingen van het wettelijk bevel… eh …. dingesen! (Nu met
huilerige stem) Maar ik wil ook niet die aardige Fritske Duuts verroad’n.
(Krijgt Fritske Duuts in het oog.) Nou dat hoeft ook niet mevrouw Betsie. Ik zie
hem al. Ik zal hem persoonlijk arresteren. (Gaat naar binnen.)
Nou is d’r gloeiend bie.
Zwoar de sigaar.
(Komt naar buiten met Fritske die hij bij de schouder heeft gepakt. Fritske
hangt wat slungelachtig.) Zo mannetje. Nu heb ik je. Je bent gearresteerd.
Gearresteerd? Waarum dén? Iek haab nietsch gedoan.
Och man… nog ontkennen ook? Ik heb je op heterdaad betrapt.
Wat haab iek dan gedoan?
Jij hebt wild geplast.
Iek haab niet wild geplast.
Ontkennen heeft geen zin. Ik zag het toch zelf! Wil jij met droge ogen beweren
dat je niet wild geplast hebt?
Jah…. Iek heb héééé’l roestich geplast.
Och kerel… (Sleept hem het toneel af. Betsie en Bertus slaan de handen
verzuchtend ten hemel. Snel doek.)

Tweede bedrijf. Zelfde dag ‘s middags.
Aan een tafeltje op het terras zitten Manon en Harrie. Ze zijn in sportkleding. Tennisrackets
die uit een sporttas steken suggereren dat ze tennissen.
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Nou Harrie? Wanneer goan we weer?
Tenniss’n bedoel ie?
Jah….
Nou loat wie zoaterdag weer goan. Of zundagmorg’n. Oh nee….
Zundagmorg’n kan ik nie want dan moe’k klootschiet’n. Ku’j zoaterdag?
As’t nie te vrog is. Vrijdagoamnd goa ik met collega’s uut. ’t Kon wa is laat
word’n.
(Komt op met dienblad met twee glazen mineraalwater.) Zo lieve tortels, hier is
de bestelling. Ie zult wa dust hem’m kreeg’n van dat tennissen.
Kuj wa zeg’n tante Betsie. ’t Is ok zo warm hé!
Jah…. Ik vind ’t wa mooi weer. Hebt wie nog een beetje reuring in de keet met
al dat bezeuk. En dan kunt wie morg’noamnd mooi buut’n zitt’n. Jullie komt
toch ok wa?
Natuurlijk komt wie tante Betsie. Wie kunt de verjoardag van de moeder van
oonze beste vriendin Marga toch nie oversloan?
Wat woj graag veur joen verjoardag hebb’n tante Betsie?
Oh… ie mot mie niks metbreng’n. Ik heb alles wat mien hartje begeert.
Nou ik zeuk wa wat uut bie de kadooshop. Of hij liever bleum?
Maak nou gin drukte. Aj d’r bint is al ’n kado.
Nou dan krieg ie twee kadoos want ik bin d’r ok. (Alle drie lachen.) Zeg tante
Betsie is ome Bertus d’r niet? ‘k Heb ‘m nog niet zien.
Neeh… ome Bertus is noar Fritske Duuts.
Fritske Duuts? Wat mot hij doar dan?
Nou dat za’k oe vertell’n. Hij wol is kiek’n hoe met Fritske was . Fritske is
vanmorg’n arresteerd hier op ’t terras deur Arend de veldwachter.
Wat zeg ie? Arresteerd? Wat héf hij dan doan?
(Zet een serieus gezicht.) Hij héf een heel ernstig vergriep begoan.
Ach… Fritske Duuts stroopt ‘n beetje. ’t Slimste wat hij ooit doan héf is appels
jatt’n bie de Dominee. En toen was hij nog heel jong.
(Nog steeds serieus.) Neeehh…. Dizze keer is hij d’r gloeiend bie. Hoe neumt
ze dat….. zwoar de… eh zwoar de pineut.
Is ’t zo erg dan?
Jah….. (Kan haar gezicht niet meer in de plooi houden.) Hij héf wild plast. Ha
hah ha haaaaaaa.
Wat héf hij doan?
Wild plass’n. En Arend héf dat zien. En hij héf ‘m hier op’t terras arresteerd.
Oh dat geet ‘m een bult geld kost’n. Wild plass’n wordt teegnwoardig zwoar
annepakt.
Wat ’n flauwe kul. Die Arend de veldwachter maakt ’t toch veul te bont. Loat
‘m de streupers anpakk’n doar hebt ze ‘m veur anstelt. Toch nie om op
wildplassers te lett’n.
Goeie dag leu. Hoes’t met jullie?
Dag ome Bertus. Met oos is’t wa goed. Mar ik heur net van tante Betsie dat ’t
een stuk minder is met Fritske Duuts. Zit hij nog vast?
Neeh… hij is wel weer thuus. Mar hij héf ’n dikke bekeuring kreeg’n van
Arend de Veldwachter. Weet ie wat ‘m dat grappie geet kostt’n?
Gin idee omde Bertus loat heur’n.
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Honderd euro. Gewoonweg ’n dikke honder euro veur ’n plassie in’t openbaar.
Tjonge jonge de tied’n bint toch wel verandert heur, Vrogger mog ie piss’n….
woar…..
Plass’n.
Ja dat zeg ik. Vrogger mog ie piss’n woar as ie woln en ’t kost’n oe gin cent.
Vrogger. Dat waar’n nog is tied’n. Toen waar’n d’r ok nog winters. Ie geleuft ’t
misschien niet Harrie mar ik kon mien volledige naam in de sneeuw piss’n
(Maakt bewegingen die zijn verhaal ondersteunen.) en dan har ‘k nog genog
over om d’r ok nog ’n punt achter te zett’n.
Ja…. Zo is’t wa weer genog Bertus.
Ja echt woar…… en teeg’nwoardig krieg een boete an de kont van honderd
euro. Ik vind ’t schandalig.
‘tJonge ’t is toch wat. Honderd euro. Mar die Arend de veldwachter is toch niet
zo’n verkeerde keerl?
Nee normaal gesprook’n nie. Alleen aij de wet overtreedt sloan bie hem de
stopp’n deur.
Komt d’r veul volk morgnoamnd tante Betsie?
Och nee… ’t gebruukelijke stel. Nie veul mar wel gezellig. Loop is met noar
binn’n Manon zak oe loat’n zien wat ik kocht heb. (Manon en Betsie staan op
en gaan al verder keuvelend naar binnen.)
Zo ome Bertus. Dan vier ie morg’n de vieftigste verjoardag van tante Betsie.
Ja jong. Mar ik was’t weer glad vergeet’n. Betsie zei dat ik op de
verjoardagskalender mos kiek’n. Aij oalder wordt is d’r mar één ding dat beter
wordt.
Oh ja ome Bertus? Wat dan?
’t Vergeet’n.
Och dat is geleuf ik normaal. Mien Va héf dat ok wel. Hij schréf alles op.
Ja dat zeg Betsie ok al. En ze zee d’r nog wat bie ok. Iets van ’t scherpste
potlood is beter dan ’t stomste…… of zo iets.
Nee… dat is ’n spreekwoord. ’t Stompste potlood is beter dan ’t scherpste
geheug’n.
Ja dat zee ze.
En wat geef ie tante Betsie dan op heur vieftigste?
Gin idee. Weet ie misschien nog wat?
Ja ik weet wel wat moois.
Oh.
(Kijkt schichtig om zich heen, buigt zich naar Bertus toe en fluistert hem wat in
’t oor.)
Oh.
(Fluistert hem weer wat in ’t oor.)
Oh.
(Fluistert hem weer wat in ’t oor en heeft daarbij kennelijk veel plezier.)
(Kan er niet om lachen.) Oh.
(Enthousiast.) Nou lék ’t oe wat?
’t Ja as’k Betsie doar een groot plezeer met do dan wil ik dat wa.
(Kijkt weer om zich heen en fluistert Bertus weer in ’t oor.)
Oh.
Nou?
Och ‘k weet nie.
Moei wel doen ome Bertus. Altied succes.

Bertus:
Harrie:
Bertus:
Harrie:
Bertus:
Harrie:
Bertus:
Manon:
Betsie:
Manon:
Harrie:
Manon:
Betsie:
Manon:
Bertus:
Harrie:
Bertus:
Fritske:
Manon:
Betsie:
Bertus:
Fritske:

Betsie:
Fritske:
Betsie:

Fritske:
Bertus:
Harrie:
Fritske:

(Buigt zich vertrouwelijk naar Harrie over en zegt luid:) Mor ie mie toch is
vertell’n Harrie wat ’n SKIPPEDEEL in ’n deus is.
Ssssst…. Anders heurt ze ’t nog. (Fluistert hem weer wat in ’t oor.)
Mar zokke grote deuz’n bint d’r toch niet?
Jawel heur en nog veul groter.
Oh…. Dus ik kan gewoon zo’n assemussementsburo bell’n en dan kom dat
vanzelf veur mekaar?
Ja. Ie hebt d’r weinig met te doon. ‘t Is feestelijk. De vrouwleu vindt ’t mooi.
En ie kunt later gewoon ofreeken’n.
(Betsie en Manon komen samen weer keuvelend op.)
Nou ik zal d’r is over noadenk’n Harrie. Ze wordt mar één keer vieftig.
Mooi kleer’n tante Betsie. Helemoal te gek en van dizze tied.
Maakt mie dat nie te oald?
Nee mooi heur. Echt feestelijk. Mooie kleur’n. Echt iets veur ’n vrouw die Sara
zut.
Zo, hebt de dames de garderobe inspecteerd?
Ja Harrie. Tante Betsie héf zukke mooie kleer’n kocht veur heur vieftigste
verjoardag. Ie zult morg’n zien, as ze de kleer’n an héf dat ze nog lang gin
vieftig lék. Ie kriegt weer een jonge tante Betsie ome Bertus.
Nou geleuf ’t mar nie. Morg’n is ze weer ’n joar oalder.
Wat trek ie morg’n dan an ome Bertus?
Ja wat zol ik antrekk’n. Ik doe gewoon as alle daag’n. Mien werkkleding. D’r
zal d’r toch ééntje de borrels mott’n inschenk’n.
Ja dat is woar, mar ik wil oe wal help’n heur.
Nee jonges dat hoeft nie. Zo druk wordt ’t toch nie. Ik kan ’t alleen wel of.
(Vanuit de coulissen komt een straaltje water dat uiteen spat op het toneel.)
(Stem vanuit de coulissen.) Hier is Fritske Duuts. Hij ies aan ’t wild plass’n.
Ajakkes….. ’t sputtert mie op de kleer’n.
(Iedereen probeert de straal te ontwijken.)
Is’t oe noe helemoal in de kop slaag’n Fritske Duuts?
Fritske sodemieter op anders krieg ie van mie ok een bekeuring, mar dan op de
oog’n.
(Komt op met een gifgroene bloemgieter.) Ach ’t is mar een grapje heur. ’t Is
schoon water. D’r kan oe niks gebeur’n.
(Allen schateren van het lachen en nemen hun plaatsen weer in. Betsie gaat
naar binnen en komt terug met de jeneverfles en een borrelglas dat ze voor
Fritske neerzet die inmiddels bij de anderen is gaan zitten.)
’t Zelfde recept?
Ja Betsie. ’t Gleiche recept.
(Staat naast Fritske. Zet het borrelglas voor hem en schenkt in. Fritske pakt
borrel met trillende hand en drinkt ’t glas leeg en zet dit weer op tafel. Betsie
schenkt ’t glas ongevraagd weer vol en Fritske pakt het glas met wat minder
trillende hand en drinkt het glas weer leeg. De procedure herhaalt zich.
(Als Fritske de borrel voor de derde keer, zonder trillende hand, heeft
opgedronken gaat hij staan, gooit wat muntgeld op tafel, en verlaat het toneel.)
Tot wiedersehn leute.
Wiedersehn Fritske.
(Roept Fritske na.) Niet meer wild plass’n Fritske Duuts.
(Komt even terug.) Nee Harrie Fritske Duuts plast nicht wild. Hij plast heel
roestich. (Af.)
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’t Is mie toch ’n keerl ok die Fritske Duuts. Hij maakt d’r nog flauwe kul over
ok.
Och dat is ok mar ’t beste. Ie kunt oe natuurlijk heel erg goan argeren aan zo
iets, mar gebeurd is gebeurd en dan kuj d’r mar beter de humor van in zien.
Doar heb ie geliek an. Argeren kan altied nog en Fritske Duuts leeft ok nie van
de arm’n.
Zo is’t mar net. Toch vin’k ’t een mar raar van Arend de veldwachter. Ik bedoel
wie leeft hier niet in de stad. En op ’t platte land kuj zoiets toch wel deur de
vingers zien.
Nou die Arend zut niks deur de vingers. ‘Is een strenge veldwachter maar toch
ook wel weer rechtvaardig.
(Wijst in de verte.) Kiek wat doar an komt. Dat is ’t mooiste en beste dat ik
heb.
Ik dach dat ik dat was?
Ja ie ok. Maar dit is anders. Dit is mien eigen oogappel van mien eigen vlees en
bloed.
Oh ik zie’t al. Marga komp d’r an fiets’n.
Dat is mooi. kan’k de veurbereiding’n van morg’n mooi met heur bespreek’n.
Wat valt d’r nou te bespreek’n en veur te bereid’n. Zoveul volk komp d’r niet
en ik doe alle werk.
Goeiemiddag leu. Dag Pa. Dag Ma. (Geeft beide een kus. Ze heeft een tasje bij
zich.) Zeg Pa ik mos van Maarten vroag’n of ie de schoefkoar wel noar zien va
had’n bracht.
Natuurlijk heb ik dat. Ik vergeet toch nooit wat.
Nou ie bint anders in stoat om ma zien vieftigste verjoardag te vergeet’n.
Hoe kom ie d’r bie? Heb ie ’t trouwens al heurd van Fritske Duuts?
Van die bekeuring veur dat wildplass’n? Nou dat geet as ’n lopend vuurtie deur
‘t dorp.
Zeg Marga goa ie zoaterdag saam’n met Maarten met oos tenniss’n? Kunt we
mooi dubbel’n.
Ja dat zol mooi weez’n. Manon en ik hebt nog ’n revance tegoed van joe en
Maart’n.
Ja dat zit joe niet lekker hé? Jullie hebt al drie keer op rij verloor’n.
Nou dizze keer zal jullie ’t nie lukk’n om te winn’n want wie bint vandaag in
trainingskamp west.
Ik bel jullie doar nog wel over. Volgens mij mot Maart’n zoaterdag werk’n.
Nou Manon zult wie mar is opstapp’n? Ik mot nog noar de slieter en de hond
mot d’r ok nog uut.
Ja ik goa met. We kunt ja zo met z’n beide langs de slieter fiets’n. As we dan
thuus bint loat ik de hond wel uut.
Nou leu tot kiek dan mar.
Ja tot kiek. Tot Morg’n.(Gaan beide af.)
Ja tot morg’n.
Ajuus.
De mazzel en tot morg’n.
(Tegen Marga.) Za’k oe is ’n lekker bakkie koffie maak’n wicht?
Ja… doe mij d’r ok maar één.
(Tegen Bertus.) Ie moss’n toch nog boodschapp’n doen?
Jawé……. Mar dan kan later ok nog wa.
Oh…….. en ie woll’n nog stofzoeg’n in ’t café.
Jawé……. Mar dan kan later ok nog wa.
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Loat de hond dan uut.
Jawé……. Mar dan kan later ok nog wa…. Mar wie hebt helemoal gin hond….
Wat heb ie toch vandaag?
Nou kiek Pa. Ma en ik hebt wat te beproat’n dat eigenlijk eh ……. Hoe mot ‘k
dat noe zegg’n…..
Wat mij niks an geet.
Ja ’t geet oe zeker wel an. Mar eh….. op dit moment nog nie.
Nou ik snap d’r niks van. ’t Geet mie wel an mar op dit moment nog nie. Ik zal
wa goan. Dan kun ie joen vrouw’ngeheimpies met joen Mo bespreek’n. Arme
oale Bertus zal zich wa weer opoffer’n.
Lief van oe Bertus. Ik wus wa daj d’r begrip veur zol’n hebb’n. Ik maak joe
straks ok ’n lekker bakkie koffie.
Nou ajuu dan. Tot straks. (Verlaat toneel maar blijft, voor het publiek
zichtbaar, de vrouwen afluisteren.)
Nou loat zien.
Ja kalm mar.
Oh ik krieg de zenuw’n van dit soort ding’n. Nou loat zien dan……..
(Haalt een pakketje uit haar tas en pakt dit uit. Van de gebruiksaanwijzing leest
ze:) Gebruiksaanwijzing ovulatiestest
(Reageert gepast op de leuke en soms vreemde gespreksmomenten van de
dames.)
Ja lees wieder.
Vang wat urine op in een schoon droog bakje.
(Maakt aanstalten om naar binnen te gaan.)
Woar goa ie hén?
Een schoon dreug bakkie haal’n.
Ma ie denkt toch nie dat ik hier op ’t terras in ’n bakkie goa ………..
(Gaat weer zitten.) Oh nee…. Natuurlijk nie. Pak straks mar een schoon dreug
bakkie uut de keuk’n en dan kun ie d’r in de WC ja zo op……
Ja. Ja.
Nou. Wieder leez’n.
Zuig wat urine op met een pipetje.
Wiederrrrrrrrr…..
Plaats met het pipetje 5 druppels urine in het testrondje van de cassette.
Ja……. Wiederrrr…..
Leg de test plat neer.
Ja… en dan?
U kunt het resultaat van de test na 10 minuten aflezen.
Nou hup….. noar de WC.
Wat ’n spanning. Ik krieg ’t d’r warm van.
Weet Maart’n ’t al?
Wat?
Nou dat ie die test doet.
Nee. Ik heb hem niks zegt. Mar wat zal hij blij weez’n. Tenminste as de test
positief is.
Ie bedoelt ai zwanger bint.
Ja dat bedoel ik. Wie wilt zo graag kinder. Wie wilt d’r wel tien.
Nou hoal’t eerst mar bie ene. Da’s veurlopig genog.
(Staart dromerig voor zich uit.) Ja……..
Marga……. Marga…… Bin ie d’r nog?
Ja heur…..
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Goa dan noar de WC een plassie doen…….!!!!
Ja Ma. Eerst wieder leez’n. Het resultaat is positief indien de testlijn en de
controlelijn even donker zijn of….. de testlijn donkerder is dan de controlelijn.
Nou dan za’k mar is noar de WC goan.
Ja goa nou mar. Ik goa met oe met. Dan geef ik oe een schoon dreug bakkie.
’t Jonge de zenuw’n giert mie deur ’t lief.
Ja mie ok…… loat we mar goan. (Verlaten het toneel via de cafédeur.)
(Op vanaf zijn schuilplaats.) Oh…. Wat mooi….. mien Marga krég ’n
bebie. Betsie wordt Opoe. Wat mooi. En ik wordt Opa. Opa Bertus. (Doet alsof
hij een kinderwagen duwt. Praat zogenaamd tegen de baby in de kinderwagen.)
Ja hij is lief. Hij is heel lief. Wat zeg ie vin ie opa Bertus ok lief? Ja we goat
mooi ’n eindje loop’n. Ie in de waag’n en ikke drukk’n. Wat zei….. heb ie ok
drukt. Dat kan toch nie. Ie kunt toch nog niet loop’n. Oh hij in de luier drukt.
Bah… vieze bebie Bertus. Ik zal oe noar Oma breng’n. Kan ze oe mooi
verschoon’n. (Bertus hoort zijn vrouw Betsie en gaat snel af.)
(Betsie op met 2 kopjes koffie.) Ja doe mar rustig an Marga. Ik bin op ’t
terras. Kom ie dan ok zo? Ik heb de koffie al inschonk’n.
Ja ik kom zo.
Ie moet wel precies doen wat d’r op de gebruuksanwiezing steet, anders geet ’t
mis.
(Komt op.)
Nou woar hij ‘m.
Wat?
Nou die ovula…. dinges eh…. test eh….
De zwangerschapstest?
Ja dat bedoel ik.
Die lig op de WC. Ik heb ‘m doar extra loat’n lig’n. ‘k Wil d’r niet alverdan
noar kiek’n. ‘k Bin zo zenuwachtig as ’n scheet in ’n vergiet.
Oh ja…. Wat spann’nd. Ik goa kiek’n.
Nee ie goat niet kiek’n. Dat kan trouw’ns ok niet want ik heb de WC van de
buut’nkant met de schroem’ndrijer op slot drijt. (Laat schroevendraaier zien.)
Oh.
Hoeveul minuut’n bint d’r al om?
(Kijkt op horloge.) Drie. (Stilte.)
En noe?
Drie minuut’n en vieftien second’n.
Nou dat schut ok nie op hé?
Nee. Zult we ’n eindje goan wandel’n?
Nee. Ik blief in de buurt.
Ja. (Kijkt op horloge.) Drie minuut’n en veertig second’n.
Ja.
Drink oen koffie nou mar rustig op.
Ja. (Roert met de schroevendraaier in ’t kopje.)
Wat doej noe? Ie reurt met de schroem’ndrijer in de koffie. Ik heb oe d’r wel ’n
lepeltie bie legt heur.
Hé? Wat………..? Oh ik bin kats van de kaat. Ik kan nerg’ns anders an denk’n
as an die test. Oh ik hoop toch zo dat ’t goed uutpakt.
Ach vast wé. Ie bint ja gezond as ’n vis en an Maart’n mekeert ok niks.
Ik goa kiek’n. (Af.)
(Wrijft zenuwachtig haar handen.) Oh wat spann’d. (Er valt een stilte op het
toneel. Na een tijdje begint ze een wiegeliedje te zingen.) Slaap kindje slaap.

Bertus:
Betsie:
Bertus:
Marga:
Bertus:
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Bertus:
Betsie:
Bertus:

Daar buiten loopt een schaap. Een schaap op witte voetjes. Die drinkt z’n melk
zo zoetjes.
(Op van de zijkant.) Wat doe ie dan?
Ik bin an’t zing’n.
Ja dat heur ik ok wa.
(Komt het toneel op hollen.) Ja Ma. ’t Is lukt. ’t Is lukt.
(Quasi onverschillig.) Wat is ‘dr lukt?
Ie wordt Opa. Ie wordt Opa.
(Gaat af via cafédeur en komt gelijk weer op met twee overdreven grote
bokshandschoenen.)
Ie weet ja nie eens of ’t een jochie wordt.
(Verdwijnt weer en komt gelijk weer terug met in zijn handen een roze tutu
waaronder een paar baletschoentjes hangen. Snel doek.)

Hoe dit afloopt....!?

