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PERSONEN:
Huub - waard
Anny - gast
Truus - gast
Frans - gast
Harry de Stamelaar - gast
Michel - gast
Tiny - gast
Anja - gast
Nel - bakkersvrouw
DECOR:
Links een trap naar de zolder, ernaast een deur van de kamer van Huub.
Rechts het buffet met de deur naar de keuken.
Midden achter een deur naar het erf, ernaast een raam met uitzicht.
Links een gammele tafel met drie oude stoelen.
Een paar vieze dekens hangen over het buffet.
Alles is slordig en smerig.
In het derde bedrijf is de herberg gepoetst en het buffet is opgeruimd.
Een nieuwe tafel met stoelen, twee rotan stoeltjes met tafeltje links in de
hoek.
Bloemen op de bar en tafel, alles ziet er gezellig en nieuw uit.
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EERSTE BEDRIJF
Er staat een hoop troep op het buffet.
Achter de coulissen galmt Huub een onverstaanbaar lied.
Lichtelijk aangeschoten komt hij op.
Huub: Vrouwen! Vrouwen! Altijd hetzelfde gedonder heb je met ze! (smijt
alles op een blad) Je kijkt in een paar prachtige donkere ogen zodat
je er bijna in verdrinkt. Weg is je zelfstandigheid! Maar dat is
afgelopen! Ik laat me niet meer bedonderen. Daar trapt deze jongen
niet meer in. (pakt een fles bier en opent hem) Lang leve de vrijheid!
Proost! Weet u wat ik ga doen? Ik ga mijn duiten zelf opmaken. Maar
dan moet ik nooit meer in een paar donkere ogen kijken. Huub, jongen
kom op flink zijn! Houd de boel hier maar draaiend. (gaat naar de
keuken)
Frans: (steekt zijn hoofd om de deur, komt naar binnen) Kom maar
binnen. (Harry en Michel komen ook)
Michel: Weet je zeker dat het hier moet zijn? Wat een tent!
Harry: (stamelt) Hier zijn minstens vlooien!
Frans: Hou je waffel kankerpit! Had jij beter op onze spullen gelet, dan
hadden wij nu nog lekker in onze tent gelegen.
Michel: Nou laat hem even met rust Frans! Wij hadden net zo goed
moeten oppassen!
Harry: (kijkt erg benauwd) Ja. Ik moet heel erg naar.
Frans: Nou wacht eerst even of er nog plaats is! Hela! Volk! Is er
iemand?
Huub: (op) Gelukkig geen vrouwen! Wat wensen de heren?
Frans: Kunnen wij hier voor drie nachten slapen? En hoeveel kost dat?
Harry: Michel! Ik moet
Michel: Meneer, waar is het toilet?
Huub: (hoort hem niet) Twintig gulden per nacht met ontbijt. De rest
zoeken jullie maar zelf uit.
Frans: Wat! Twintig gulden voor dit afgebrande dorp?
Harry: (kijkt benauwd) Michel ik.
Michel: Hou eindelijk je waffel! Zeg mij nu eindelijk waar het toilet is!
Huub: Och! Je bedoeld dat hij?
Frans: Ja dat bedoelen wij!
Huub: Hier de deur uit, daarachter staat een huisje met een hartje in de
deur. Dat is het toilet anno 1889. (Harry rent naar buiten) Maar nu even
iets anders. Hoelang willen jullie blijven?
Frans: Twintig gulden per dag maal drie dat is zestig gulden per persoon!
Dat vind ik een beetje teveel voor ons.
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Huub: Ja, als jullie bereid zijn om mij een beetje te helpen.
Michel: (vlug) Altijd!
Frans: Maar je weet nog niet eens wat wij moeten doen!
Huub: Niet veel hoor. Wat poetsen, afwassen, och ja wat stro verversen.
Frans: Stro? Lopen er dan ook nog beesten rond?
Huub: (schatert) Nee, stommerik! Dat is om in te slapen op de
hooizolder! (buiten klinkt een harde schreeuw)
Harry: Help! Help! (Frans rent naar buiten)
Michel: Wil dat zeggen dat er geen bedden zijn?
Huub: Precies jongen! Het is hier geen hotel! Maar een herberg!
Frans: (terug) Die stomme boer! Hij zit met zijn kont vast in die plank!
Kom me eens vlug helpen.
Huub: Nou, dat hoeft niet!
Frans: Waarom niet? Je kunt hem daar toch niet laten zitten.
Huub: Als hij het koud krijgt raakt hij vanzelf wel weer los. Nou, wat doen
jullie? Een tientje voor drie dagen, en de rest werken!
Michel: Oké voor drie dagen. Waar kunnen wij ons een beetje opfrissen?
Huub: Daarbuiten naast het toilet staat een pomp. Het water is ijskoud
maar goed voor de bloedsomloop.
Michel: Wat een comfort! Niet te geloven!
Frans: Wat wil jij dan? Het Hilton hotel voor een tientje per nacht?
Harry: (gilt en roept om zijn vrienden) Help! Frans! Michel! Help!
Huub: Ik zou maar eerst die knul gaan losmaken, voor hij een
zenuwinzinking krijgt!
Frans: Als hij niet vlug zijn mond dicht doet, dan sla ik hem dicht! Niets
maar dan ook niets kun je met die knaap aanvangen!
Michel: Hij kan er toch ook niks aan doen. Dus, Frans wij gaan hem eraf
trekken.
Huub: Wacht even! Ik geef jullie voor de zekerheid een touw mee. Bind
hem maar liever eerst vast voor jullie gaan trekken. (pakt onder de bar
een touw en geeft dat aan Frans)
Frans: Waarom moeten wij hem eerst vastbinden?
Huub: Als hij die put indondert halen jullie hem er maar zelf uit. Ik doe
dat nooit meer!
Michel: Bedoel je de strontput?
Huub: Ja natuurlijk! Of dacht je dat het daaronder de sauna soms was?
Frans: Kom voordat hij echt in die put valt. Ik heb geen zin om hem ook
nog uit de stront te vissen!
Michel: (rukt boos het touw uit Frans zijn handen) Nooit van zijn leven
ga ik nog eens met jullie op vakantie! Nooit meer! (rent naar achteren
waar Harry nog steeds jammert)
Frans: Is dat als eens vaker voorgekomen?
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Huub: Wat?
Frans: Nou ja, dat er iemand in het toilet vastzat?
Huub: Waarvoor geef ik jullie dat touw dan? Ik heb er eens een schattig
dametje uitgevist. Hoewel? Schattig zag zij er niet meer uit! (lacht luid)
En zij is ook niet lang meer gebleven! (Frans loopt snel naar achter)
Nou, ik denk een minuutje dan is hij los. (kijkt op zijn horloge, buiten
klinkt gejammer en gevloek) Nee, het duurt toch wat langer denk ik.
(er wordt afgeteld een twee drie. Dan een afgrijselijke schreeuw) Ik
geloof dat het opgelost is. (Frans met Michel terug) Is het gelukt
jongens?
Frans: Vraag niet hoe!
Michel: Laat hij zich maar eerst eens goed gaat wassen. In welke tas
had je zijn kleren gedaan Frans?
Frans: (zoekt in de tassen) Hier zit alles van hem in maar wassen doe ik
hem niet! Geen denken aan!
Michel: Dacht jij soms dat ik daar in zou trappen? Mooi niet hoor! Dat
doet hij maar fijn zelf.
Huub: Zeg jongens! Daar moet ook nog gewerkt worden! De koeien
moeten het eerst gemolken worden!
Frans: Melken? Ik weet niet eens hoe ik dat moet doen!
Michel: Dacht je soms dat wijOh nee!
Huub: Het zijn er maar vier. Wat vers stro en wat voer dan zijn die
beesten weer braaf tot vier uur.
Frans: Wij kunnen beter naar huis gaan. Dat wordt niks hier!
Huub: Geen werk! Geen eten! Niks te slapen! Zeg maar wat jullie willen?
En laat die arme drommel niet zo lang in de kou staan. Nee! Wacht
maar even met hem te wassen dan kan hij eerst de stal vegen.
Michel: (zacht) Wij kunnen niet naar huis! Wij hebben geen geld meer.
Frans: Harry kan toch even zijn ouders bellen. Waar is de telefoon
meneer?
Huub: Hebben wij hier niet, ik doe alles schriftelijk.
Michel: Geen bedden! Geen douche! Geen warm water! Geen telefoon!
Wat is dit hier voor een stal!
Frans: Dit is hier een negorij! Hoe kunnen mensen zo leven?
Harry: (roept) Fransje!
Huub: Nou, wat doen jullie? Mijn geduld begint op te raken.
Michel: Nou vooruit dan maar. Maar eerst moeten wij Harry helpen.
Huub: En wat doe jij? (tegen Frans)
Frans: Nu zal ik wel moeten of ik wil of niet.
Huub: Kom dan maar mee, zal ik jullie alles laten zien. (loopt naar de
keuken ziet dat de jongens blijven staan) Nou, komt er nog wat van?
(Frans gaat mopperend met Michel naar de keuken. Langs het raam
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loopt Anny, kijkt om de hoek of er iemand is)
Anny: Kom maar Truus.
Truus: (volgt angstig rilt als zij rondkijkt) Bah! Wat is het hier vies! Het
stikt hier van de kleine beestjes!
Anny: Zanik niet, en wacht even. Hallo! Is hier iemand? Volk!
Huub: (kijkt om de hoek van de keukendeur, schrikt) Ach god! Twee
vrouwen! Frans! (laat zich niet zien)
Frans: (roept) Ja, wat is er?
Huub: Kom eens even, er zijn klanten!
Frans: (op) Goedenmiddag dames, wat kan ik voor u doen?
Anny: Hallo, zou ik even een garage kunnen bellen? Onze auto heeft
ons in de steek gelaten. Hij staat een eind verderop.
Frans: (roept) Huub!
Huub: (komt op maar kijkt de dames niet aan) Ja, wat is er?
Frans: Waar is hier in de buurt ergens een garage? Hun wagen is stuk
en.
Huub: Garage? Ha! Ik geloof tien kilometer verderop.
Anny: Kan ik dan hier even bellen? En wat is het nummer van de
garage?
Huub: Dames wij hebben geen telefoon.
Truus: Nee maar! Wat ouderwets! Wie heeft er nu in deze tijd geen
telefoon!
Huub: Wij, dat zeg ik toch!
Anny: Nou, dan zijn wij mooi in de aap gelogeerd!
Frans: Nee, in een herberg. En wat voor een!
Truus: Ik blijf niet hier! Wat een afgebrand dorp! En echt waar, het stikt
hier van de beestjes!
Huub: Was er verder nog iets?
Anny: Ja, natuurlijk! Hoe kunnen wij dan bij die garage komen?
Huub: Lopen! Wat anders. (kijkt naar hun schoenen lacht) Maar door het
veld kan dat niet met die hakjes.
Truus: Lopen? Man, je bent gek!
Anny: Hebt u zelf geen auto? Dan is het toch een kleine moeite om ons
even te brengen.
Frans: Ik heb alleen maar een fiets.
Huub: En ik een defecte tractor!
Truus: Wat moeten wij nu doen Anny? Kijk nou eens hoeveel beestjes
over die tafel lopen!
Anny: Dan zijn wij genoodzaakt om hier te blijven. En hou op met dat
gezeik over die beestjes!
Truus: Hier? Je bent niet normaal! Nee, dat doe ik in geen geval!
Anny: Je zult wel moeten! Meneer, twee eenpersoons kamers graag.
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Voor twee of drie nachten, met ontbijt graag. (Frans begint hard te
lachen)
Huub: Ik heb geen kamers dames! Wel een mooie hooizolder!
Anny: (staart hem aan) Wat zegt u?
Truus: Ik ga niet op een zolder! Ik wil niet in het hooi! Dan nies ik de hele
nacht! (jammert en kreunt) Dat is toch niet waar!
Anny: Hou op met dat gejank! Je maakt een hele koeienstal razend!
Huub: Maar die heb ik wel!
Anny: Wat heb jij wel?
Huub: Een koeienstal! Een paar kippen! Een vurige hond! En een paar
poezen, maar die zijn er om de muizen te vangen!
Truus: (gilt en springt boven op een stoel) Help! Anny! Help!
Anny: (kwaad, trekt haar van de stoel af) Hou je rustig! Zie je dan niet
dat die vent je op de kast wil jagen?
Frans: Dames, voor een paar dagen is het hier wel vol te houden. Huub,
als wij nou eens?
Huub: Hou je waffel! Wat jij denkt dat gaat mooi niet door!
Anny: Meneer, nu moet u eens goed naar mij luisteren. Wij kunnen zelfs
als wij wilden niet eens naar huis. Onze auto moet eerst gemaakt
worden. Wij zullen wel hier moeten blijven. Luister, ik wil er best iets
tegenover stellen.
Huub: (denkt even na) Nou ja, maar dan zult u zelf de kamer van mij
eerst moeten schoonmaken.
Truus: Ik wil niet hier blijven! Alles is hier vies!
Anny: Wat bedoelt u precies meneer?
Frans: De jongens kunnen wel een handje helpen.
Huub: Maar eerst even iets anders. Wat hebt u ervoor over om hier te
kunnen en mogen blijven?
Anny: Als ik om me heen kijk, een drie sterren hotel is het lang niet! Ik
had aan vijftig gulden per nacht gedacht. Dat moet toereikend zijn.
Huub: Wat denk jij Frans?
Frans: Met al dat comfort wat jij te bieden hebt, lijkt me dat voldoende.
Huub: Vooruit dan maar! (schreeuwt) Michel! Harry!
Truus: Wie zijn dat?
Huub: Dat is mijn personeel!
Harry: (middenachter op) Wat is er?
Frans: Waar is Michel?
Harry: In de stal of in de keuken denk ik.
Truus: Waar is ergens het toilet?
Michel: (vanuit de keuken op) Had u geroepen baas?
Huub: Ja, jullie moeten met die twee dames de kamer van mij
schoonmaken.
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Michel: Je bedoelt toch niet dat zij?
Frans: Hou je bek dicht!
Truus: Hallo! Ik moet naar het toilet!
Harry: Och God nee! (wrijft zich over zijn achterste)
Huub: Laat de juffrouw even het toilet zien Frans!
Frans: Ik?
Huub: Je hoeft niet mee te gaan! Alleen maar te wijzen!
Frans: Kom dan maar mee juffrouw.
Truus: Zeg maar gewoon Truus! Vooruit haast je een beetje! (duwt hem
bijna de deur uit)
Michel: De keuken heb ik bijna klaar, wat was dat een rotzooi!
Anny: Werken deze jongens hier?
Huub: Ja, hoe zal ik het zeggen. Zij hebben een goedkope werkvakantie.
Anny: (buiten klinkt een luide schreeuw van Truus. Anny rent naar
buiten) Mijn God! Wat is dat?
Huub: Een ding nog! Jullie laten mij nooit alleen met die twee vrouwen!
Michel: Ben je soms bang voor vrouwen?
Huub: Nee, maar als ik in hun ogen kijk ben ik verloren. Dus jullie laten
mij nooit met hun alleen! Begrepen?
Michel: Zoiets achterlijks heb ik van mijn leven nog nooit gehoord! Maar
goed, ik zeg het wel tegen de anderen.
Anny: (razend terug) Noem jij dat een toilet? Dat stamt nog uit het jaar
achttienhonderd!
Huub: Ik heb geen ander mevrouw. U mag ook op een emmer hoor.
Frans: (terug) Dat wordt niks! Zij is overal bang voor! Dat gat is voor haar
veel te groot!
Harry: Ach nee, voor mij is het veel te klein!
Anny: Als je daar indondert dan.
Michel: Halen wij haar wel met een touw eruit.
Frans: Kom wij gaan poetsen! Het is hier net een crisiscentrum!
Truus: (bevend binnen) Hier krijg je een hartstilstand van de schrik.
Zoiets heb ik van mijn leven nog nergens gezien!
Huub: Je bent hier niet in een chic hotel! Dit is een herberg! Of weten
jullie niet eens wat een herberg is?
Anny: Hoe dan ook, wij zullen ons noodgedwongen moeten behelpen.
Truus: Anny, ik word hier ziek!
Frans: Word? Ik dacht dat zij al ziek was! Kom dames, dan laat ik jullie
even de suite zien. (Frans met beide dames naar de deur naast de
trap. Af)
Huub: Harry, ga de stal uitvegen, zo dadelijk is het tijd om te melken.
Michel: Ik heb van mijn leven nog nooit een koe gemolken!
Huub: Dan wordt het tijd dat je dat ook eens leert! Je hoeft alleen maar
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aan haar tepels te trekken. De melk loopt dan vanzelf in de emmer,
dat is alles!
Harry: Maar, moet ik dat ook doen?
Michel: Kom jongen, wij zullen wel zien of dat lukt. Maar, als een koe
naar mij trapt ben ik zo weg!
Huub: Ik zal jullie wel even voordoen hoe dat moet. Niks, maar dan ook
niks kunnen die knullen van tegenwoordig! Kom maar even met mij
mee! (Harry met Michel blijven aarzelend staan) Melken wij vandaag
nog, of niet?
Michel: Zeg het maar.
Huub: Nu natuurlijk! (samen door de keuken af)
Frans: (komt uit de suite, draagt een stoffig verenbed) Die twee vrouwen
draaien daar door! Dit maar eerst luchten! (af. Twee vrolijke meiden
komen lachend middenachter op)
Ankie: Dit kan nooit hier zijn! Wat een krot! En hier zouden wij moeten
optreden? Mijn God! Ik kan niet meer!
Tiny: Ach, jij heb dat adres natuurlijk weer niet goed opgeschreven! Zie
je dat hier al gebeuren? Als wij hier de cancan moet dansen, slepen
wij het hele buffet mee! (lacht luid, Ankie giert mee)
Ankie: (zoekt in haar tas) Hierzo, Herberg De Gemeste Haan! Dat is toch
hier?
Tiny: En waar blijft de rest dan?
Ankie: Dat weet ik ook niet! Zij zullen nog wel komen denk ik.
Tiny: Als zij het kunnen vinden. Wat een afgelegen gat is het hier!
Moeten wij hier soms optreden voor een stal koeien?
Ankie: Als het maar geen grap is?
Tiny: Een grap? Nou dat vind ik helemaal niet leuk hoor! Er is ook nog
geen kip in huis!
Ankie: Hallo! Volk!
Huub: (op) Alweer vrouwen! Het lijkt wel vrouwenmarkt vandaag!
Tiny: Meneer, dit is toch de herberg De Gemeste Haan?
Huub: Ja, waarom?
Ankie: Nou, wij komen repeteren vandaag.
Huub: Hè! Wat repeteren?
Tiny: De cancan!
Huub: (gilt) Frans! Frans!
Frans: Ja, wat is er? (ziet de meisjes) Ook dat nog!
Huub: Weet jij iets van repeteren af?
Frans: Ik? Waarom zou ik dat moeten weten? Ik ben ook pas hier!
Huub: Dames, dat moet een vergissing zijn! Ik heb verdomme wel wat
anders aan mijn hoofd dan de cancan! Mijn herberg begint hier over
te lopen! Niks anders dan vrouwen wandelen vandaag hier in en uit!
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Tiny: Wij zijn met de fiets meneer. Wij halen dat niet om voor het donker
thuis te zijn. Dus kunnen wij wel voor een nachtje hier slapen.
Huub: Om de dooie dood niet! Wat denken jullie wel? Alles is hier al
bezet.
Frans: Als wij nou eens?
Huub: Niks ervan! Ach God ik weet het ook niet meer! Frans, kijk maar
wat je doet! Ik heb er schoon genoeg van! Regel jij het zaakje maar!
(loopt kwaad naar de keuken)
Ankie: Kunnen wij dan even bellen Frans?
Frans: Nee, hier is geen telefoon.
Tiny: Straks vertelt hij ons ook nog dat er geen licht is!
Frans: Inderdaad, dat hebben wij ook niet. Luister, op zolder slapen drie
knappe jongens in het hooi! Daar kunnen jullie bij gaan slapen.
Ankie: Zeg! Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen! Dat zou jij wel
graag willen hè?
Frans: Denk voor mijn part wat je wilt! Anders fietsen jullie maar gewoon
terug naar huis.
Tiny: Zouden wij op die zolder in een apart hoekje kunnen liggen?
Frans: Het barst daar van de hoekjes! Je kunt er een uitzoeken. Hooi ligt
er genoeg opgeslagen, dus kunnen jullie je bedje zelf gaan spreiden.
Michel: (op midden achter bewonderend) Jongens! Dat is de moeite
waard zeg!
Tiny: Slaapt hij ook op de zolder? (Frans knikt)
Michel: Blijven jullie ook hier?
Ankie: Heb jij er iets op tegen?
Michel: Nee, waarom zou ik?
Frans: Michel! Gedraag je een beetje, help de dames even naar boven.
En wijs ze dan ook even waar het hooi ligt wat zij mogen gebruiken.
Michel: Slapen die bij ons op zolder?
Tiny: Maar wel apart hoor, zou je iets in dat dikke hoofd van je kunnen
halen. Moet jij eens zien wat er dan gebeurt!
Ankie: Waar is ergens het toilet?
Frans: (zucht) God nee hè! Nu krijgen wij dat weer! Kijk even mee, daar
buiten staat een huisje met een hartje in de deur. Dat is het toilet!
Tiny: (kijkt, lacht luid) Dat is toch niet mogelijk! Niet te geloven! Kom
kijken Ankie.
Ankie: Nee hè! Nee maar! Dat dit nog bestaat.
Tiny: Nou, dan zal er ook wel geen douche zijn denk ik.
Frans: Goed gedacht, naast het toilet staat een waterpomp. Ga je gang
maar.
Michel: Kom, dan zal ik jullie eerst de zolder laten zien.
Ankie: Ga jij maar eerst, wij volgen wel. (begint hard te lachen komt niet
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meer bij, rent naar buiten. Ankie rent er achteraan)
Michel: Die twee gillende keukenmeiden bij ons op zolder? Dat belooft
een goede nacht te worden.
Frans: Als je maar kalm blijft. Anders staan wij sneller buiten dan zij.
Truus: (roept achter) Frans! Frans! Kom toch eens gauw!
Frans: Naar achter! Naar boven! Naar de stal! Herberg De Gemeste
Haan is voor mensen met stalen zenuwen!
Michel: Ik ga wel even kijken wat er nu weer is! (af)
Frans: Nou die twee nog. Als een van hun vannacht begint ben ik tot
alles in staat! (buiten gieren de twee meisjes)
Huub: (nerveus op) Wat is dat voor een gekakel? Zodadelijk zijn mijn
kippen van de leg af! (zoekt achter het buffet naar iets)
Frans: Wat zoek je?
Huub: Mijn jeneverfles! Ik trek mij terug op de zolder! Daar is het
tenminste rustiger dan hier! Ha daar is mijn slaapmutsje!
Frans: Je kunt niet naar de zolder!
Huub: Het is mijn zolder! Een knappe vent die mij daar weg kan houden!
(met de fles in zijn armen sloft hij naar boven)
Frans: Als die knappe vent straks de kakelende kippen boven hoort
vermoordt hij ons allemaal!
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

