
POST
udo meiresonne

POST werd geschreven voor Theater 12 en opgevoerd in theater Tinnenpot in Gent op 

17, 18, 19 en 20 december 2015. 

De instructes in deze tekstbrochure waren van toepassing op die producte, maar 

hoeven helemaal niet gevolgd te worden in een andere interpretate.

 



Personages

Helena cafébazin, moeder van Lies en Mies, zus van Barbara

Lies (Annelies) onderwijzeres en de ernstge dochter van cafébazin Helena

Mies (Marlies) de tweede dochter van cafébazin Helena, Mies loopt rond in kleren

om aan een derderangs Miss-verkiezing mee te doen: badpak, veel 

glitter, een band waar “MISSr op staat

Stefan De Man een jongen die een brief schrijf aan John Massis … en nog 

antwoord krijgt ook

John de facteur In zijn jonge jaren was John de facteur een belofevolle coureur. 

Tot hij een ongeval kreeg. Sedertdien heef hij iets aan zijn been en 

loopt met een kruk.

Frieda de vrouw van John de facteur. 

Dingske een zonderlinge met een drankprobleem en een aparte kijk op de 

wereld.

John Massis (de geest van) John Massis, rol zonder tekst

Pol Van Geert gescheiden en gedesillusioneerde postmeester

Barbara ex-vrouw van postmeester Pol en zus van cafébazin Helena. 

Lucky vriend van John de facteur en broer van Frieda. Lucky zit in een 

(elektrische) rolwagen.

Rahman Daw kunstfotograaf en dichter. 
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(op de scène: repen witte stof vormen het plan van de Sportwijk, erop staan kartonnen 

huisjes. Verder: een toog, glazen, fessen, 2 tafels, stoelen, ergens vooraan een bankje. 

John Massis komt op en vertoont zijn kunsten: een dans waarbij hij zijn spieren laat 

rollen, of poseren als een bodybuilder, of nog iets anders, als het er maar stoer uitziet)
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(Mies geef een soort rondleiding. Ze zet kartonnen fguurtjes die de personages 

voorstellen neer bij de huisjes)

Mies: Welkom in De Sportwijk! Dwars door de sportwijk loopt … de 

Sportstraat. Met … Café De Sportvriend. Dat is dus hier … Café De 

Sportvriend!

En daar, in de Voetbaldoelstraat … hier dus: het postkantoor. Daar 

werkt John de facteur. En ook Pol de postmeester, natuurlijk.

Hier in de tennisbalstraat is de wijkschool. Waar mijn zusje lesgeef.

In de tennisbalstraat. Dat schooltje heet “De Krijtlijnr. Dat wil 

zeggen: tot daar en niet verder. Zoiets.

Mijn zusje zelf woont in de Kogelstootbalstraat, daar … En ze gaat 

nooit met de auto naar 't school. En dat is toch … euh … bijna 1 

kilometer. Maar ja, mijn zusje is een beetje raar. 

En daar woont Stefan De Man, ook vlakbij 't school. In de Ping Pong

Palletstraat. Grappig hé. Ping Pong Pallet Straat.

Ginder woont Pol de postmeester … hier woont hij, in de 

Koersfetsbandstraat. Nummer 13. Echt iets voor hem. 

Barbara woont daar niet meer. Zij woont nu … hier. In de 

Hoogspringlatstraat. Dat is eigenlijk bijna achter het café hier. 
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Vroeger was Pol de postmeester gewoon nonkel Pol. Maar Barbara 

wil niet dat we nog nonkel zeggen tegen nonkel Pol. En daarom zeg

ik nu ook geen tante meer tegen tante Barbara. 

Frieda en John, die weet ik eigenlijk niet wonen, maar ik geloof dat 

dat ergens in de buurt van de Basketbalringstraat moet zijn, of in 

de Boksbalhandschoenstraat of zo. Of toch ergens in een van de 

straten rond het Korfalveldplein. Hier ergens.

Daar woont Lucky … daar. Dat klein straatje daar. Zwembadbaantje.

Zo heet dat daar. Zwembadbaantje. Sommige mensen zeggen 

zwembandje, maar dat is voor te lachen. Lucky heet eigenlijk 

gewoon Luc, maar iedereen zegt Lucky. ’t Schijnt dat hij daar ooit 

zelf mee begonnen is, en nu zegt iedereen Lucky tegen Luc.

En hier huur ik een appartementje. Hier eigenlijk. In het 

Kruisboogpijlstraatje. Met zicht op het Veldloopparcourspark. En ik 

woon daar graag.

Onlangs is er een fotograaf komen wonen in de wijk. Een fotograaf!

Dat hadden we nog niet. Maar het is geen sportfotograaf. Nee. Hij 

maakt kunstfoto's. Van gewone mensen. Gelijk wij! Raar, 

kunstfoto’s van gewone mensen. Die fotograaf, dat is ginder, in de 

Tienkamptoernooistraat. Hier zo ergens.

Voilà. Dames en heren! De Sportwijk!
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(Fotostudio - John Massis en Mies ruimen het “stratenplanr op. John Massis poseert 

daarna voor de fotograaf. Wanneer hij weggaat, komt Helena binnen in de studio)

Rahman Daw Wat is uw naam?
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Helena Helena.

Rahman Daw En uw beroep?

Helena Ik heb een café.

Rahman Daw Al lang?

Helena Ja al lang. 

Rahman Daw Was dat uw grote droom, een eigen café?

Helena Nee. Dat is zeer toevallig gekomen. Ik werkte eerst gewoon in dat 

café. En dat was tof. Maar op een dag kwam ik binnen in ’t café en 

mijn patron zat daar in de zetel. Dood.

Rahman Daw Oei!

Helena Ja, dat was wel verschieten. Maar goed, ik heb de 

begrafenisondernemer gebeld, en die is hem komen halen. Daarna 

heb ik het café gewoon opengedaan. En voilà, ik werk nog altjd in 

dat café, maar nu is het wel van mij.

Rahman Daw Bent u gelukkig?
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Helena Ja!

Rahman Daw (neemt foto’s) Dank u wel!

(Helena gaat weg, Frieda komt binnen)

Rahman Daw Hoe heet u?

Frieda Ik ben Frieda.

Rahman Daw Wat doet u in het leven?

Frieda Ik ben huisvrouw.

Rahman Daw En bent u gelukkig?

Frieda Ja.

Rahman Daw U heef zeker een leuke man?

Frieda Een leuke man? Nee … maar het is wel een goeie. Hij is facteur, 

mijne man.
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Rahman Daw Hoe hebt u elkaar leren kennen?

Frieda Op de koers. Mijn man was vroeger coureur. En mijn broer ook. Die

twee hadden altjd ambras. Maar het is allemaal goed gekomen, en

nu zijn dat de beste vrienden.

Rahman Daw (neemt foto’s) Dank u wel Frieda.

(Frieda gaat weg, John de facteur komt binnen)

Rahman Daw Hallo, ik ben Rahman Daw.

John Hallo, ik ben John.

Rahman Daw Ga zitten John. Alles goed?

John Jaja, alles goed.

Rahman Daw Wat voor werk doet u?

John Zie je dat niet? Facteur. Postbode. 

Rahman Daw Ha, maar bent u misschien de man van Frieda?
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John Ja, dat is mijn vrouw ja.

Rahman Daw Toffe vrouw. 

John Ochja … 

Rahman Daw Bent u gelukkig?

John Soms.

Rahman Daw (neemt foto’s) Tot ziens!

(John de facteur gaat weg, Barbara komt binnen)

Rahman Daw Dag …

Barbara Barbara. Mijn naam is Barbara.

Rahman Daw Aangenaam. Rahman Daw. Hoe gaat het met u?

Barbara Goedgoed, en met u?

Rahman Daw Ook goed, dank u.
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Barbara Als we maar gezond zijn, nietwaar? 

Rahman Daw Inderdaad. Wat doet u voor de kost?

Barbara Niets. Ik krijg onderhoudsgeld van mijn ex-man. Het leven is aan de 

slimme, zeg ik altjd.

Rahman Daw Bent u gelukkig?

Barbara En 't geluk is met de domme, dat zeg ik ook altjd. 

Rahman Daw (neemt een foto) Tot ziens Barbara.

Barbara Tot later!

(Barbara wil weggaan, Pol komt binnen en vliegt haar aan)

Pol Wat doet gij hier?

Barbara Hetzelfde als gij zeker?

Pol Wij moeten nog eens praten.

Barbara Ik heb u niets te vertellen. Dag Pol!
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(Barbara af)

Rahman Daw Welkom. Wie bent u?

Pol Mijn naam is Pol Van Geert. Waarom was mijn ex-vrouw hier?

Rahman Daw Voor hetzelfde als u. Wat is uw beroep?

Pol Ik werk bij de Post. Ik leid een postkantoor.

Rahman Daw Toffe job?

Pol Mwja … het verdient niet slecht.

Rahman Daw Bent u gelukkig?

Pol Gelukkig?!

Rahman Daw Of bent u ongelukkig?

Pol Neutraal. Is dat ook goed?

Rahman Daw U bent niet verplicht te antwoorden als u dat niet wil.
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Pol Neenee, het geef niet … ik mag niet klagen. Zo is dat. Ik màg niet 

klagen.

Rahman Daw (neemt een foto) Paul, een beetje lachen! Voilà, u staat er op.

(Pol gaat weg, Lies komt binnen)

Rahman Daw Welkom.

Annelies Ik heb gehoord dat u mensen portretteert, en ik dacht als ik klaar 

ben met lesgeven ga ik eens kijken.

Rahman Daw U bent meesteres?

Lies Leerkracht.

Rahman Daw Dat bedoel ik. En uw naam is?

Lies Annelies. 

Rahman Daw Mooie naam, Annelies.

10



Lies Ja, ik weet het, maar iedereen zegt Lies. Lies en Mies. Mies is mijn 

zus. Mijn zus heet eigenlijk Marlies. Annelies en Marlies. Maar 

iedereen zegt dus Lies en Mies.

Rahman Daw Schiet u goed op met uw zus?

Lies Nee.

Rahman Daw Jammer. Bent u gelukkig?

Lies Daar zou ik eens moeten over nadenken.

Rahman Daw (neemt foto’s) Dat is alles. Bedankt!

(Lies gaat weg, Stefan komt binnen)

Stefan Wat gebeurt er hier?

Rahman Daw Mag ik een foto van u maken?

Stefan Natuurlijk. Wat moet ik doen?

Rahman Daw Ga daar maar staan. Hoe heet jij?
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Stefan Stefan. Stefan De Man.

Rahman Daw En wat wil jij later worden Stefan?

Stefan Groot en sterk en slim. En rijk natuurlijk.

Rahman Daw En gelukkig? 

Stefan Dat ben ik nu al. En gij? Van waar zijt gij eigenlijk?

Rahman Daw Ik kom uit een land waar de mensen arm zijn, maar mooi. 

Stefan En gij maakt foto’s?

Rahman Daw En ik schrijf gedichten.

Stefan Amai. En wordt ge daar gelukkig van?

Rahman Daw Gelukkig zijn is niet zo moeilijk. (neemt een aantal foto’s) Ziezo, 

klaar. Dag Stefan!

Stefan Dag … heu … maar hoe heet gij eigenlijk?
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Rahman Daw Mijn naam is Rahman Daw. Dat betekent “Meester van het Lichtr.

Stefan Wijze naam voor een fotograaf.

Rahman Daw Het is een artestennaam. Eigenlijk heet ik gewoon Achmed Aziz.

Stefan Dag Meester van het Licht!

(Stefan gaat af)

4

(Het café. Aanwezig: Barbara, Helena, Frieda, Mies, John Massis en Dingske)

Frieda En nu zitten die twee daar te bleiten. Over hunne tjd in de koers, 

en over hun andere stommiteiten.

Helena Tja, ne mens probeert altjd goed te doen. Maar …

Barbara Dat gaat nogal een spel geven als dat uitkomt. 

(Lies komt binnen, Helena wil zich uit de voeten maken)

Barbara Blijf hier. Uw dochter moet u iets vragen.
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Dingske Ziet dat daar nu ne keer zitten. Gelijk geslegen hondjes. Wat had ge

gepeisd? Dat g'allemaal ulderen hemel aan 't verdienen waart? 

Was 't ulder daarom te doen? Sukkels! Hé! Wat had ge gepeisd?

Frieda Allez … 't Gaat ook ne keer wat zeggen.

Dingske Oh! Oh! 't Doet zeer hé, als 't er iemand zegt waar dat 't op staat!

Frieda Ochheere, ochheere

Dingske Oei oei oei, moeten we d'er ons heere bijroepen? Maar ons heere 

zegt niet vele hé? hebde gij dienen heere van u al ooit iets horen 

zeggen? 't Is wel ne stllen hé, vindet niet?

Frieda Ochot ochot

Dingske Ochot ochot! Ochheere ochot! Luister!     VOORWAAR IK ZEG 

U: moest ons heere een madam zijn, ge zoudt er wél al van g'hoord

hèn. De die zou heure mond wel roeren! Wat trekt diene god van u

hem eigenlijk aan? Wanneer heef den dienen hem hier nog ne 

keer gemoeid? Nog nooit zeg ik u! Zijne zeune sturen ja. Ook ne 

vent! Poeh … 't Wordt tjd dat er hierboven ne keer kiezingen 

g'houden worden.

Helena 't Zal wel gaan zeker?
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Dingske Moest er hier boven een madam den grote baas zijn, awel ze zou 

veur te beginnen heure zeune al zelve gekocht hèn. In plaatse van 

daar een arm schaap te laten voor opdraaien. Of nee! Nog beter: 

ze zou zelf afgekomen zijn. Zegt dat kik het gezegd hè.

Helena Maar wat wilt ge eigenlijk zeggen, Dingske? Wat heef al dienen 

uitleg eigenlijk met òns te maken?

Dingske Dat ge allemale veels te vele na-denkt! Dat zegge kik. Ge zoudt 

beter allemale een beetje meer vóór-denken. Dat zegge kik. Van in 

't begin zegge kik dat al. Ik hè't altjd al gezegd. Dat zegge kik.

Barbara Jawadde. Moest ons heere een madam zijn, ik zou voorzekerst op 

slag migraine krijgen.

Mies Zeg. Is 't er hier eigenlijk iemand die nog weet hoe dat heel dat spel

begonnen is?

Lies Ik weet hoe dat het begonnen is.

5

(iedereen af, behalve Lies. Stefan op)
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Lies In mijn klas is het begonnen. Met de brief van Stefan. Ik had de 

kinderen als huistaak een brief laten schrijven naar iemand anders 

in de klas. Ze doen dat graag. Een paar kinderen vroegen of ze ook 

naar hun idool mochten schrijven. En ik dacht “en waarom niet?r. 

Dus schreven ze brieven naar voetballers, zangeressen, 

presentators, naar Tom Boonen, naar Koen Wouters, … allez, d'er 

zat vanalles tussen. Maar d'er is er altjd ene, enen die iets 

speciaals moet doen natuurlijk. Ene gelijk Stefan.

Stefan En waarom niet? Wat is er daar mis mee?

Lies Weet je wie dat is? Ken je die wel?

Stefan Ja. Van op YouTube.

Lies Ik denk niet dat die mens gaat antwoorden, Stefan.

Stefan We zullen het rap zien.

Lies Rap?

Stefan Wreed rap zelfs, want ik heb hem al een brief gestuurd.

Lies En hoe heb je dat gedaan?

Stefan Ja. Met de post natuurlijk.
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Lies Met de post? En naar welk adres heb je dat gestuurd? Er moet wel 

een adres op je brief, hé Stefan. Anders komt hij nooit aan.

Stefan Is 't waar? Moet dat? En naar Sinterklaas dan?

Lies Dat is iets anders.

Stefan Dat is juist hetzelfde. Ge steekt uw brief in een envelop. Ge schrijf 

er op “aan de heer JOHN MASSISr, en ge geef dat aan de facteur. 

Meer moet dat niet zijn.

(John de facteur op)

Lies Zo simpel is dat niet hoor Stefan. Waar ga je naartoe?

Stefan Kijk maar goed hoe je dat doet.

(Stefan geef zijn brief aan John de facteur. John gaat af)

Stefan Voilà. 

6

(Mies op om Stefan te halen, wanneer ze Lies voorbij loopt: )
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Mies (heel overdreven) DAG ZUSJE!!!

(Lies kijkt Mies na tot ze af is)

Lies Kan die nu echt nooit normaal doen? Een keer gewóón goeiendag 

zeggen, is dat teveel gevraagd? Wat er in die hare kop omgaat, dat 

is mij een raadsel. Die leef precies in een andere wereld. Niet in de

mijne in elk geval. En dan die kleren dat die draagt. My God! Ik zou 

mij doodschamen. Dat wij familie zijn, daar kan ik echt niet bij. Ach 

ja, ’t is altjd al een speciale geweest, die zus van mij.

(Lies af. Mies terug op, kijkt of Lies wel degelijk weg is)

Mies Kan die nu echt nooit normaal doen? Een keer gewoon goeiendàg 

zeggen, is dat teveel gevraagd? Wat er in die hare kop omgaat, dat 

is mij een raadsel. Die leef precies in een andere wereld. Niet in de

mijne in elk geval. En dan die kleren dat die draagt. My God! Ik zou 

mij doodschamen. Dat wij familie zijn, daar kan ik echt niet bij. Ach 

ja, ’t is altjd al een speciale geweest, die zus van mij.

(John Massis op, hij neemt indrukwekkende poses aan op opzwepende muziek. Na een 

tjdje komt Mies met hem poseren. Ze gaan samen af)
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(Frieda en John op – John heef de brief van Stefan bij)

John Dag schetebees.

Frieda Is ’t er post?

John Min of meer. ’t Is een brief voor John Massis.

Frieda En wat gaat gij daar mee doen?

John Lezen tens.

Frieda Lezen? En dan? Van waar komt die brief eigenlijk?

John Van een jongen.

Frieda Maar die brief is niet voor u. Die jongen heef dat aan u gegeven 

omdat gij de facteur zijt. Dus, waarom gaat gij die lezen?

John Omdat ik John ben.

Frieda Maar gij zijt niet John Màssis. Daar staat duidelijk op: JOHN MASSIS.

John John Massis is dood, tens.
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Frieda Dan moet gij die brief teruggeven. Daar hebt ge toch een 

stempelke voor, bij de post? “de geadresseerde is overledenr … of 

zoiets?

(John maakt de brief open en begint in stlte te lezen)

Frieda Geef hier!

“Beste John Massis, mijn naam is Stefan. Ik heb u op tv gezien. Gij 

trekt een trein voort met uw tanden. Hoe doet gij dat? Ik zou dat 

ook willen, zo sterk zijn. Wat moet ik daarvoor doen? Wilt gij mij 

helpen? Groeten van uw grote fan Stefan de Man.r

John Hier met die brief!

Frieda Waar gaat ge naartoe?

John Bij Lucky!

(beide gaan af)

8

(in ’t café: Barbara, Helena, Mies, Dingske, John Massis)
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Barbara Helena, ik heb Pol gezien. Bij die zwarte fotograaf.

Helena En?

Barbara Niets “enr. Ik heb hem gezien, dat is alles.

Helena Maar hoe gaat het met hem? Heef hij iets gezegd?

(Pol de postmeester op. Wanneer hij merkt dat Barbara aanwezig is loopt hij gebukt over 

de scène en gaat vooraan op het bankje zitten)

Barbara Hij vroeg wat ik daar kwam doen.

Helena Ja? En?

Barbara Ja zeg, ik heb gezegd “hetzelfde als gijr. En hij is voortgegaan. Echt, 

ge zoudt hem niet meer herkennen. Hij laat zich gaan. Maar ja, het 

is altjd al een zwakkeling geweest.

Helena Maar hij werkt toch nog bij de Post? Hij heef daar toch een 

verantwoordelijke functe?

Barbara Helenaatje, hij is postmeesterke in een klein postkantoortje … is dat

een verantwoordelijk functe? Met zijn capaciteiten kon hij grote 
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baas geworden zijn bij de Post. Maar ja, meneer wou naar mij niet 

luisteren. En nu zit hij met de gebakken peren.

9

(John de facteur en Lucky op, gaan aan een tafeltje zitten met briefpapier, enveloppen en

een balpen - het 9de en het 10de tafereel worden door elkaar gespeeld. Terwijl de 

postmeester en Mies elkaar uitleggen hoe het leven in elkaar zit, zijn John en Lucky 

samen in stlte bezig met een brief te schrijven)

10

(Mies met een fes drank naar Pol de postmeester)

Mies Hierzie! De Frolijke Facteur.  

Pol Postmeester, Mieske. Ik ben postmeester, geen facteur.

Mies Jaja, ‘k weetet, maar dat rijmt niet. Allez postmeester, ge zijt 

precies wel weer het zonneke in huis hé … Hier, drinkt. Wacht, ik 

heb glazen mee getsoept uit het café. Santé, … op Postmeester Pol!

Dat rijmt wel hé! Postmeester Pol.

Pol Dat Barbara daar was bij die kunstfotograaf. Dat we mekaar daar 

moesten tegenkomen.
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Mies Lap, we zijn weer vertrokken voor een uurke.

Pol Hoe dat die dat doet, ik versta dat niet. Die is twee koppen kleiner 

dan mij, en toch kijkt die precies altjd op mij neer.

Mies Schol …

Pol Alles heb ik gedaan om haar plezier te doen. Nooit was het goed 

genoeg. 't Eén examen na het andere meegedaan. Examen om 

diensthoofd te worden, om postmeester te worden, om adjunct-ik-

weet-nie-wa te worden, examen voor huppeldepup van 't een of 't 

ander … Ik wist soms zelf niet waarvoor ik examen afegde, want zij 

stppelde dat allemaal uit. Al wat ze me vroeg heb ik gedaan. Wat 

moest ik nog meer doen?

Mies Ne keer “neer zeggen misschien? Zo zit het leven in mekaar hé, 

postmeesterke. Wie op tjd en stond ne keer goed dwars ligt, daar 

wordt er rekening mee gehouden. Daar wordt naar geluisterd. Die 

wordt adjunct-bla-bla-bla. Maar wie altjd maar doet wat er 

verwacht wordt, die verliest op den duur zijn recht op spreken. 

Alles wat u een beetje kan schelen, daar moet ge af en toe vierkant 

uw kloten aan vegen. Vooral aan de dingen die ge belangrijk vindt…

af en toe hé, af en toe. Maar wel vierkant. Hier, die fes is nog niet 

leeg. Santé! Postmeester Pol! Dat rijmt wel hé!

Pol 'k Zal ik u eens uitleggen hoe de wereld in elkaar zit, Mieske. Kijk! 

We beginnen allemaal hier ergens, helemaal beneden. Tenminste, 

de meeste toch. D'er zijn er ook die daar ergens beginnen, maar 

23



dat speelt gene rol. Iedereen moet – moet! – van zijn eigen vinden 

dat hij helemaal beneden begint. Want! Op het einde, dan moet ge

dààr ergens staan, helemaal van boven. Of toch zo hoog mogelijk. 

En! Belangrijk! Ge moet daar bij voorkeur alléén staan! Hoe 

eenzamer hoe beter. Zo zit de wereld in elkaar. En! Het is nog niet 

gedaan! Want! Ge kunt nergens – nergens! – een stapke overslaan.

En ge moet in het juiste tempo blijven. Want stlstaan is achteruit 

gaan. Gebrek aan ambite is gelijk aan gebrek aan talent! En dat is 

wat ik ben: een ambiteloze. Dus per defnite een ongetalenteerde.

Maar! Sorry … Tenzij! Want de wereld zit zeer goed in elkaar hoor! 

Maar tenzij dus! Tenzij je als ambiteloze lul – gelijk ik! – het 

klaarspeelt om de juiste partner aan de haak te slaan. Een partner 

met inzicht. Inzicht! Iemand die weet hoe de wereld draait, en die 

dat constant – constant! – in je hersens ramt! Als je het geluk – het 

geluk! – hebt om zo iemand binnen te doen, dan maak je nog een 

kans. Iemand gelijk Barbara, iemand die het talent heef om neer te

kijken op mensen die groter zijn. Zó zit de wereld in elkaar, Mieske. 

En niet anders. De wereld volgens Barbara.

Mies Postmeester Pol, ge zijt ne dwazekloot … santé!

Pol En 't ergste van al is … dat dat zeer doet. De dag dat ze de deur 

achter haar toe trekt, dan doet dat zeer. Verdomd veel zeer zelfs.

(Pol af – Mies naar ’t café - John steekt zijn brief in een envelop en schrijf er op: )

John Aan Stefan De Man. Voilà!
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(John en Lucky af)

11

(John de facteur en Lucky komen op, in ’t café)

Mies Moh, wie dat we daar hebben … John Massis en Lucky Luke.

Frieda Hij is daar met zijne brief. Daar heef hij nu heel de nacht zitten aan

schrijven.

Barbara Mogen wij die eerst eens lezen John?

Helena Ja John, want wij steunen u hé, wij vinden dat allemaal supertof dat

gij dat doet. Hé Frieda?

Frieda Ma-ja, maar ergens klopt het wel niet hoor, vind ik. Iemand anders 

zijn post lezen, ook al is die andere al lang dood. Maar allez, kom 

hier …

(John geef zijn brief aan Frieda. Frieda leest in stlte, en geef hem dan aan Barbara)

Barbara 'k Ga voorlezen hé. 

“Dag jongen, dat was ne schonen brief die da ge mij gestuurd ebt. 

Misschien wel den schoonsten die da kekkik vanzelevens gat heb.r
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Dat is een goed begin. Maar zou je je taal niet een beetje 

verzorgen? Allez, … “NÉN SCHÓNEN BRIEF DIE DA GÉ MIJ 

GESTUURD EBT … DÉN SCHÓÓNSTEN DIE DÀ KÉKKIK VANZELÉVENS 

GÀT HEBr 

… wat voor een indruk gaat die jongen van u krijgen?

Frieda Ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Dat is toch gewoon gelijk dat onze 

John klapt? Maar ik blijf erbij: hij had die brief nooit zelf mogen 

houden. 

Helena Mag ik die brief dan ook een keer?

Barbara Maar natuurlijk.

(Barbara geef de brief door aan Helena. Helena leest in stlte …)

Helena Ja … ja, het begin is goed. Maar dan … 

“Dus gij wilt worden gelijk ik? Gij wilt ook treins voorttrekken en 

helicopters tegenhouden met uw tanden? Awel Stefan de man, dat

zal niet gaan. Zet het uit uwe kop! Uitroeptekenr. 

Maar allez John! Gaat gij dàt schrijven aan die jongen? Gij zijt ne 

schonen gij!

(John neemt de brief af van Helena en vertrekt ermee, geef hem aan Stefan - de rest 

gaat af - Lies komt erbij, Stefan leest voor)
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Stefan “... Zet het uit uwe kop!r, schrijf hij. “Ge moet in uw leven nooit 

iemand anders willen zijn. Denkt ne keer goed na, jongen. Wat 

doet ge graag? Wat doet ge écht vréé graag? Awel, dààr moet ge 

iets mee doen.r 

Voilà! Ik heb het u gezegd hé!  

(Stefan geef de brief aan Lies. Lies leest verder waar Stefan gestopt is)

Lies “... Dààr moet ge iets mee doen … Want wat ge graag doet, dat 

doet ge ook goed. En misschien, héél misschien, wordt ge daarin zó

goed, dat iedereen zegt 'diene Stefan, dat is nogal ne keer ne man, 

zó goed dat die dat kan'. Misschien hé Stefan, misschien. En zelfs 

als dat niet gebeurt, dan is dat geen probleem. Want als ge doet 

wat dat ge graag doet, dan zijt ge ne gelukkigen mens. En 

uiteindelijk is het toch alleen maar dàt dat telt hé, Stefan … dat ge 

content zijt. Vele groeten van uw vriend … Johnr

Stefan Schoon hé ...

Lies Stefan, er klopt iets niet. Ik vrees dat er iemand met uw voeten aan

het spelen is.

Stefan Ik ga sebiet een nieuwe brief schrijven zie. 

(beide gaan af)
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12

(Dingske aan de toog - John Massis staat zich weer uit te sloven. Wanneer hij wil 

weggaan spreekt Dingske hem aan)

Dingske Zeg, worde gij zo nooit ne keer nie moe van uw eigen? Allez, zet u 

ne keer vijf minuten, wij moeten ne keer babbelen wij. Hedde gij 

nooit geen goestng voor ne keer iets heel anders te doen dan da 

wadadde altjd doet? Zoede gij nooit ne keer willen zeggen “luistert

ne keer naar mijr, in plaatse van altjd maar “kijk ne keer wat da kik 

allemaal kanner? Ikke wel. Ik ben mijn eigen soms zo beu hé! Ik 

kijke rond mij, en ik zie de dingen gebeuren, en ik wete al direct 

wat dat er daarachter ga kommen. Zot worde kik daarvan. Kende 

da, spierbal? Of zijde gij alleene maar geprogrammeerd voor te 

trekken en te sleuren en voor vanalles boven uwen kop te steken? 

Gelijk da kik precies niets anders kanne dan peinzen, peinzen en 

nog ne keer peinzen.

Zoeme wulder geen schoon koppel zijn? Hé, superman? Gij de 

spieren, en ik ’t verstand. En ons kinders, de die zoen strk zijn én 

slim. Zoe da geen gedacht zijn? Hé, Centraal Massief? Allez kom. 

Zeg ne keer iets. ’t Moe niet vele zijn, maar zegt iets en ik ga 

luisteren. D’er es anders niemand die luistert hé, mijnheer 

Anabool. We zijn alleene, gij en ik. Veur de reste bestaan wij niet. 

Want wij zijn de buitenbeentjes: ik de zatte kalle, gij de domme 

kracht. Allez toe. Zegt iets.

Of ben ik te minne misschien? Hé? Kloefapper! Och vent. Stap het 

hem af hé. Vooruit! Maakt dadde weg zijt! Ge zijt geen haar beter 

dan al die andere gij. Of wete wa? Blijf maar zitten. ‘k Zal zelve 

voort gaan. Ge kunt ton misschien sebiet ne keer den toog 

verzetten, veur de schoon ogen van die Mies Bikini. Kalf.
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(beide af)

13

(John en Stefan zitten op scène te schrijven. Alle andere spelers – behalve Pol – lopen 

met hun brieven van de ene naar de andere, kriskras door elkaar, op muziek. Onderweg 

geven ze de brieven aan elkaar door. Pol de postmeester komt op, gaat zitten vooraan op

het bankje. Heel wat brieven komen bij hem terecht. Hij maakt ze open en leest stukjes 

voor)

Pol “Dag John, bedankt voor uw antwoord. Ge had hun gezicht hier 

moeten zien, ik ben ik enige die een brief terug gekregen heef.r

“Dag jongen, Met mij gaat het goed zenne. Ik heb de laatste tjd 

wel nogal veel last van mijn been, maar ik trek mijn plan.r

“Dag John, het is waar wat dat ge zegt, over gelukkig zijn en zo. Ik 

ben eigenlijk niet zo een sterke. Maar ik heb veel fantasie. Iedereen

zegt dat. Dus ik zal ik wel iets uitvinden. Ge moogt erop rekenen.r

“Dag vriendje, fantasie is belangrijk. Fantasie is van 't schoonste dat

er bestaat. Laat u nooit wijsmaken dat ge tevéél fantasie hebt. Een 

mens heef nooit fantasie genoeg. Ge gaat er wel komen, gij.r

“John! Hier zeggen ze dat ik veel te veel fantasie heb. Maar dat trek

ik mij niet aan hé John. Wij weten wat belangrijk is hé.r

“Dat is gesproken Stefan. Allez, tot binnenkort. Ik kijk al uit naar uw

volgend briefe. Uw vriend, Johnr

“Dag John! Vele groeten van uw vriend Stefan de man die alles kan.

PS: En hoe gaat het met u John? Hoe is ’t nog met uw been?r
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(Iedereen door elkaar:)

Hoe is 't met uw been? 

Hoe is 't met uw been, John?

En hoe is 't met uw been John? 

Hoe is 't eigenlijk met uw been John?

En vooral: hoe is 't met uw been? 

Hoe is 't met uw been John?

Hoe is 't met uw been John?

Hoe is 't met uw been John?

Hoe is 't met uw been John?

(John is naar het midden van de scène gekomen)

John AAAAAAAAAAAAAAA!!!

(de muziek stopt, iedereen af, behalve John en Pol

14

Pol Hoe is 't met uw been John?

John Moh … dat gaat wel.
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Pol Hoelang werkt gij hier nu al, John? Al lang hé? 

John Ja ja, al heel lang.

Pol Het gaat niet zo goed hé John … Ik zie dat wel hé … en ik hoor ook 

wel eens iets. 't Gaat niet goed met John, zeggen ze. Hij heef veel 

last, zeggen ze. Ze zeggen John, dat ge uw ronde niet meer aan 

kunt. Dat ze te groot geworden is, die ronde. Dat dat niet meer 

gaat, met dat been van u. 

John Dat gaat nog wreed goed, die ronde.

Pol Maar John, ge komt iedere dag 3 uur later binnen dan de rest. De 

mensen hebben dat niet graag hé, de mensen willen hunne post op

tjd in de bus krijgen. Gij doet uw ronde nog altjd te voet. Maar de 

sportwijk is eigenlijk voorzien voor met een brommer te doen. 

Maar gij wilt niet met een brommer rijden.

John Brommers zijn gevaarlijk.

Pol Ik versta dat, John. Na dat accident. Maar geef toe, de sportwijk te 

voet, dat is echt niet te doen. Zelfs voor iemand die fysiek in 

topvorm is, is dat niet te doen, te voet. En daarom gaan we u een 

andere ronde geven. Een kleinere. Eentje dat ge te voet kunt doen. 

Maar die niet zo lastg is. Het is ne cadeau. 
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John Maar ik wil dat niet. En al mijn vaste klanten kwijt zijn zeker? De 

sportwijk is van mij.

Pol Luister John, het is geen kweste van willen. 't Is te nemen of te 

laten. 't Is dat of de ziekenkas. Ik sta ook onder druk hé, en ik kan u 

niet blijven verdedigen. Allez, ge kunt gaan.

(John was eigenlijk al aan het vertrekken)

Pol John! 

John Ja, wat is ‘t?

Pol Ge gaat er ons nog dankbaar voor zijn. 

John Salu!

(beide af)

15

(in ’t café: Barbara, Helena, Dingske, John Massis. Lies komt binnen en gaat zitten)
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Helena Lieske ... 

Lies Muntthee alstublief.

Helena Is dat alles? Muntthee alstublief? Ge zoudt mij ook een kus kunnen

geven, en “dag mamar zeggen …

Lies Alleen muntthee alstublief.

(Helena gaat muntthee halen)

Helena Ik weet gelijk niet goed wat ik moet zeggen … waarom moet dat 

toch altjd zo moeilijk gaan tussen ons?

Lies Ge hebt Mies toch?

Helena Ola! Ik heb twee dochters. Daar kunt ge niet onderuit.

Lies Wij verstaan elkaar niet.

Helena Zijt ge daarvoor naar hier gekomen? Om mij dat te vertellen?

Lies 'k had zin in muntthee ...
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(Helena gaat af)

Lies … en 'k wou u iets vragen …

Dingske Z’is weg. Ze hoort u niet. Ge gaat luider moeten klappen. Ge gaat 

moeten roepen. “Moeder! Het spijt mij!r. Roept! Roept! Allez 

vooruit, waar zit ge nu mee al uwe toupé? Hé, chique madam? Of 

komt ge echt alleene maar ne keer kijken hoe dat uw moeder en 

uw zuster in de gote liggen te krioelen? Hé? Zoudt gene tjd 

worden dat ge uw herte ne keer uit uwe diepvries haalt? Hier, drink

ne keer iets straffers, ge gaat er misschien van ontdooien. 

Schooljuffrouwke van mijn voeten.

Lies Allez, ‘t is toch mijn moeder … dochters vragen toch dingen aan 

hun mama. Wat ik wilde vragen:

Ik heb altjd maar van één ding gedroomd. Ik heb nooit iets anders 

gewild. Eerst mijn diploma halen, dan een school vinden om les te 

geven, en dan: mijn eigen klas. Mijn eigen klas. En toen ik mijn 

eigen klas kreeg, was dat de mooiste dag van mijn leven. Maar een 

dag duurt maar een dag, en ook al is het de mooiste dag, na die 

dag is het voorbij. 

Ge besef dat maar veel later, maar vroeg of laat valt uwe frank. 

Dat alles wat daarna kwam een beetje bleker was, een beetje 

minder speciaal. Want hij is weg, de schoonste dag van uw leven. 

Hij ligt ergens achter u, en ge kunt hem niet meer terughalen.

Soms denk ik dat ik die eigen klas nooit had moeten krijgen. Of veel

later pas. Zodat ik er nog lang had moeten naar uitkijken.
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Dat kwam ik vragen, mama. Hoe zit dat met u en uw café? Want 

dat is toch een klein beetje hetzelfde, toch? Hoe doet gij dat? Dat 

kwam ik vragen … hoe dat gij dat doet, zo al die jaren in dat café. 

Alle dagen gelijk, altjd dezelfde toog, altjd dezelfde glazen, altjd 

maar weer dezelfde klanten. En toch altjd content. Kunt ge mij dat 

leren? 

Barbara Zal ik een keer met uw moeder klappen, Lieske?

Lies Maar laat mij toch gerust! (legt geld op de toog en vertrekt)

16

Barbara En gij weet weer van niets zeker? 

Dingske Maar laat mij toch gerust!

Barbara ’t Was voor te lachen hé Dingske. Kom hier, drinkt er ene. Van de 

zaak.

Dingske Hola Barbara! Wat hebt ge nodig? De gouden raad van tante 

Kwaad?

Barbara ‘k Moet niets hebben jong. Ik heb gewoon zin in een aperitefe 

met een gelijkgestemde. Gezondheid!
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Dingske Gelijkgestemde? Gij? Met mij? Ja santé! Allez vertel. Want da van 

die die gelijkgestemde zielen da wille kik wel ne keer horen.

Barbara Wel, gij zijt een eigenzinnig dingske. Juist?

Dingske Goe gezien, Santa Barbara!

Barbara En ik?

Dingske Ja … gij kunt er ook wa van. Vooral commentaar geven op iedereen,

jadadde.

Barbara En gij niet zeker?

Dingske Ha! Maar gij zijt ne dikke profteur gij. Gij hebt uwe vent laten 

stkken, maar ge leef wel op zijn kap.

Barbara Ja. Ja. En waar leef gij van?

Dingske Dat is iets anders.

Barbara Ha ja? Leg ne keer uit?

Dingske …. OK. OK. OK, ge wint. G’het gelijk. Djuu toch. Wie had er da 

gepeisd?
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Barbara Tante Barbara is niet van gisteren hé?

Dingske Gij! Gij zijt een kakmadam gij. En ik ben een schijtwijf. En dat is 

tselfste, als ge d’er ne keer over peist. Dak daar zelf niet op 

gekomen benne. Schol Barbie!

Barbara Schol … Raymonde!

Dingske Hola! Kakmadam heef haar huiswerk gemaakt!

Barbara Ze moeten ons niet onderschatten hé.

Dingske Kom, doe ze nog ne keer vol. ‘k Zal ook eentje geven. Eentje van de 

zaak.

(iedereen af)

17

(scène zonder woorden – op muziek. Lucky midden op scène. Helena komt op, blijf staan

schuin achter lucky, een eindje bij hem vandaan. Daar staat ze een tjdje naar hem te 

kijken. Lucky voelt dat en kijkt om. Helena neemt een stoel en gaat naast Lucky zitten. Ze 

schuif haar stoel een paar keer wat dichter, tot ze echt tegen hem zit. Dan legt ze haar 

hand op zijn arm, daarna op zijn schouder. Nog wat later legt ze haar hoofd op zijn 
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schouder. Zo blijven ze even zitten, tot Lucky vertrekt zonder een woord. Dan vertrekt 

ook Helena)

18

(in ’t café: Barbara, Frieda, Mies, Dingske, John Massis, Rahman Daw. John de facteur 

komt op met een koersfets uit de jaren ’80-90. Hij draagt ook een koerspakske uit die 

tjd)

Frieda 't Is geen waar hé!

Rahman Daw Wat ga jij doen John?

Frieda Hij is zijn werk kwijt. Allez, 't is te zeggen: hij wordt overgeplaatst. 

Naar een kleinere wijk. En nu denkt hij dat hij misschien toch nog in

de sportwijk gaat mogen blijven als 't hij weer met de fets begint 

te rijden. Maar hij heef al 20 jaar niet meer op een fets gezeten, 

met dat been van hem.

Rahman Daw Maar John, een kleinere wijk, dat is minder werk. Dat is toch goed!

Frieda Hij wil niet.

Rahman Daw Maar waarom niet?

John Daarom niet.
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(Helena hier ongeveer op)

Frieda Diene jongen steekt zijn brieven niet in de post, hij geef ze gewoon

aan mijne John Massis hier. En de brieven die John terug schrijf, 

geef hij ook gewoon aan die jongen. Dus als John een andere toer 

krijgt, dan kunnen ze elkaar niet meer schrijven, want dan zien ze 

mekaar niet meer. En dat is een probleem.

Maar gaat gij nu echt met diene velo gaan rijden?

John Weet ge wa jong? Ik ga bij Lucky!

(John af – laat zijn fets achter)

Helena Hoe is 't nog met Lucky?

Frieda Och, ze zitten zij daar naast mekaar, maar ze zeggen zij niet veel ze.

In oude fotoalbums kijken, dat doen zij. En een beetje zitten 

bleiten.

Barbara Ik vind dat wel schoon ze, dat John daar nog altjd naartoe gaat.

Frieda Dat is zijn beste maat nu. Vroeger was dat wel anders, hoho ...

Rahman Daw Ha ja?
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Helena Ach ja, twee goeie coureurs in één dorp, dat ging niet, blijkbaar. 

Daar kunnen we nog toeren van vertellen. Nee jong, Lucky en John,

dat was water en vuur. Tot aan diene koers, twintg jaar geleden. 

Ze waren weer een keer met hun tweeën op kop, en de rest kwam 

er niet aan te pas, elke ronde werd hun voorsprong groter en 

groter. 

Het was de laatste ronde. Iedereen wist dat het een sprint ging 

worden. Ze waren aan het rijden voor dood. Met de kop in de 

grond, en ondertussen ook nog proberen van naar elkaar te zitten 

loeren.

Diene moto had daar nooit mogen rijden, dat is waar. Maar hadden

ze wat minder naar mekaar zitten kijken, d'er was misschien niets 

gebeurd. 

Ach, achteraf weet ne mens altjd wat er verkeerd gegaan is ...

(iedereen af)

19

(Frieda centraal op de scène. Lucky rijdt een hele tjd rondjes om haar heen) 

Frieda Maar wilt ge daar een keer mee stoppen?

Lucky Waarom?
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Frieda Omdat ge moet luisteren.

Lucky Ik luister.

Frieda Ge moet met John klappen.

Lucky Ik doe niets anders.

Frieda Hem heel zot maken, ja. Maar stopt daar nu toch een keer mee!

Lucky Wat is het probleem?

Frieda Hij wil weer met zijn koersvelo beginnen rijden.

Lucky Wat??                

(Lucky blijf nu heel even wel stl staan)

Frieda Hij is bij Pol Van Geert moeten komen. Hij krijgt een andere ronde. 

Maar hij wil in de sportwijk blijven. Zeker nu met die brieven. En nu

wil hij weer met die fets rijden.

(Lucky begint weer rondjes te rijden)
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Frieda Maar stopt daar nu toch mee!

En? Gaat ge mij helpen?

Lucky Ik ga met Pol babbelen.

(Frieda af. Lucky blijf rondjes rijden. Pol Van Geert op. Lucky rijdt rondjes rond Pol Van 

Geert. Ze praten, maar hun stemmen worden overstemd door muziek. Na een tjdje gaat 

Pol Van Geert af en komt terug met Stefan. Lucky blijf rondjes rijden, nu rond Pol en 

Stefan. Na een tjd gaan ze allemaal af)

20

(Rahman Daw en Mies op)

 

Rahman Daw Il y en a qui voient le monde enter

Il y en a pour qui ça prend cinquante ans 

Il y en a qui ne trouvent pas le bonheur

En chassant des illusions

En rêvant des conneries

En reportant le rendez-vous avec la vie

Il y en a qui ont perdu leur temps 

Sans savoir de quoi qui leur manque

Mies Er zijn er die de hele wereld zien 
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Er zijn er bij wie dat vijfig jaar duurt

Er zijn er die het geluk niet vinden

Met jagen op illusies

Met dwaze dromen dromen

Met uitstellen van beginnen leven

Er zijn er die hun tjd verspilden

Zonder te weten wat ze missen

Rahman Daw Il y en a facilement satsfait

Il y en a qui ne rêvent pas

Il y en a qui manquent le courage

Il y en a qui n'osent pas rêver

Il y en a qui rêvent sans esprit

Il y en a qui ont oublié de vivre

Il y en a qui ont perdu leur temps

Sans savoir de quoi qui leur manque

Mies Er zijn er met weinig content

Er zijn er die niet dromen

Er zijn er wie het aan moed ontbreekt

Er zijn er die niet durven dromen

Er zijn er die dromen zonder geloof
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Er zijn er die vergaten te leven

Er zijn er die hun tjd verspilden

Zonder te weten wat ze missen

Rahman Daw Il y en a qui partent

Mies Er zijn er die weg gaan

Rahman Daw Il y en a qui rêvent

Mies Er zijn er die dromen

Rahman Daw Il y en a dingue

Mies Er zijn er gek

Rahman Daw Il y a des rêves de conneries

Mies Er zijn er voor wie dwaze dromen dromen

Rahman Daw Comme l'unique chance de survivre

Mies De enige kans op overleven is

Rahman Daw Il y en a sans temps a perdre

Mies Er zijn er die geen tjd mogen verliezen

Rahman Daw Il n'y a pas de temps à perdre

Mies Er is geen tjd te verliezen

Rahman Daw Afn de retrouver ce qui nous manque

Mies Om te vinden wat we missen

(beide af)
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(John en Lucky zitten in de “fotostudior)

John Merci maat. Op u kan ik toch altjd rekenen hé.

Lucky Kom. We gaan naar foto’s kijken. Mies!

(Mies brengt fotoalbums, geassisteerd door John Massis. Iedereen krijgt bij elke foto de 

slappe lach. Na een tjd komt Rahman Daw binnen. Hij probeert een gesprek aan te 

knopen, maar alles wat hij vraagt gaat verloren in het gelach)

Rahman Daw Dag John. Wie heb je meegebracht?

En wat doen jullie …?

… à la bonne heur!

(Rahman Daw geef het op en gaat mee naar de foto’s kijken 

Stefan komt op, met Pol)

Stefan Ha facteur! Merci voor al uw schone brieven hé. 

Mies Moh … Gij wist dat of wa?

Stefan Ja, hey. Ik ben wel niet achterlijk hé madam. 
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(algemene hilariteit - er wordt samen geposeerd. John Massis steelt nog wat show op 

muziek. Allen gaan af, de muziek speelt nog even door - John Massis blijf nog even in zijn

eentje doorgaan)

22

(Het café. Aanwezig: Barbara, Helena, Frieda, Mies, en Dingske – op het moment dat 

iedereen op dezelfde plaats zit als bij het begin van tafereel 4 stopt John Massis met zijn 

showke en gaat ook “in ’t cafér zitten)

Frieda En nu zitten die twee daar te bleiten. Over hunne tjd in de koers, 

en over hun andere stommiteiten.

Helena Tja, ne mens probeert altjd goed te doen. Maar …

Barbara Dat gaat nogal een spel geven als dat uitkomt. 

(Lies komt binnen, Helena wil zich uit de voeten maken)

Barbara Blijf hier. Uw dochter moet u iets vragen.

Dingske Ziet dat daar nu ne keer zitten. Gelijk geslegen hondjes. Wat had ge

gepeisd? Dat g'allemaal ulderen hemel aan 't verdienen waart? 

Was 't ulder daarom te doen? Sukkels! Hé! Wat had ge gepeisd?
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Frieda Allez … 't Gaat ook ne keer wat zeggen.

Dingske Oh! Oh! 't Doet zeer hé, als 't er iemand zegt waar dat 't op staat!

Frieda Ochheere, ochheere

Dingske Oei oei oei, moeten we d'er ons heere bijroepen? Maar ons heere 

zegt niet vele hé? hebde gij dienen heere van u al ooit iets horen 

zeggen? 't Is wel ne stllen hé, vindet niet?

Frieda Ochot ochot

Dingske Ochot ochot! Ochheere ochot! Luister!     VOORWAAR IK ZEG 

U: moest ons heere een madam zijn, ge zoudt er wél al van g'hoord

hèn. De die zou heure mond wel roeren! Wat trekt diene god van u

hem eigenlijk aan? Wanneer heef den dienen hem hier nog ne 

keer gemoeid? Nog nooit zeg ik u! Zijne zeune sturen ja. Ook ne 

vent! Poeh … 't Wordt tjd dat er hierboven ne keer kiezingen 

g'houden worden.

Helena 't Zal wel gaan zeker?

Dingske Moest er hier boven een madam den grote baas zijn, awel ze zou 

veur te beginnen heure zeune al zelve gekocht hèn. In plaatse van 

daar een arm schaap te laten voor opdraaien. Of nee! Nog beter: 

ze zou zelf afgekomen zijn. Zegt dat kik het gezegd hè.
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Helena Maar wat wilt ge eigenlijk zeggen, Dingske? Wat heef al dienen 

uitleg eigenlijk met òns te maken?

Dingske Dat ge allemale veels te vele na-denkt! Dat zegge kik. Ge zoudt 

beter allemale een beetje meer vóór-denken. Dat zegge kik. Van in 

't begin zegge kik dat al. Ik hè't altjd al gezegd. Dat zegge kik.

Barbara Jawadde. Moest ons heere een madam zijn, ik zou voorzekerst op 

slag migraine krijgen.

Mies Zeg. Is 't er hier eigenlijk iemand die nog weet hoe dat heel dat spel

begonnen is?

EINDE
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