
Wat niet is kan kommen 

Blijspel 

Bewarking: Pieter Jonker 

 

 

DAG SLIPPERDAG 

Blijspel in drie bedrieven. 

 

EERSTE BEDRIEF 

1e tafereel:  

kast van Jan en Froukje; taofel mit blauw klied, stoelen links veur. 

2e tafereel: 

kamer van Klaas en Siets; taofel mit rood klied, stoelen in de midden. 

3e tafereel:  

kaemer van Sjoerd en Lies; taofel mit geel klied, stoelen rechts veur, 

tillefoon. 

4e tafereel: et kafé van Annie; tapkaaste rechts veur. 

 

TWEEDE BEDRIEF 

le tafereel: kamer van Klaas en Siets. 

2e tafereel: dubbel toneel 

links 

vrijgezellekaemertien van Koop; 1 stoel, 1 taofel + tillefoon 

rechts kamer van Sjoerd en Lies. 

3e tafereel: kamer van Sjoerd en Lies. 

4e tafereel: kamer van Jan en Froukje + tillefoon. 

 

DADDE BEDRIEF ‘t kafé van Annie. 

 

 

SPEULDERS JAN VONK en zien vrouw FROUKJE 

  KLAAS PALSMA en zien vrouw SIETSKE 

  SJOERD SLOP en zien vrouw LIESBET 

  JOOP HAGEN een hiel goeie bekende van LIES 

  KOOP VALK, een vrijgezelle vent 

  ANNIE, een kaféhoolster 

  ALETTA die eigenlijk AALSJE hiet, een wiefien 

     die et ooldste vrouwelijke beroep van 

     de wereld uutoefent ....... 

 

 

 



De 3 echtperen en Joop bin allemaole zo om de 35 jaor. 

Sjoerd en Siets desnoods een jaar of wat jonger. 

Koop is ok een vent van een goeie dattig. 

Aletta is een jaor of 22, 23 

Annie.... onbestemde leeftied, niet oolder as een jaor of 40. 

 

Jan Vonk is een gewone, normale kerel, gien sul. 

Froukje is een domachtige rattelschute, mar doodgoed. 

Klaas is ok een gewone kerel, een betien roeg now en dan. 

Sietske is niet slim aorig, mar wel es kringerig. 

Sioerd is beslist gien grote held, mar as ie losbrekt, gaot ie overal dwas         

 deur henne 

Lies is een pittig wiefien, durft wel wat an; aanders as Frouk en Siets ! 

Joop is een onbetekenende vent, alliend mar knap. 

Koop is neen gewone jongkerel, een betien verlegen, de vrijgezel ! 

Aletta is een gehaaide tante mit geraffineerde manieren, mar niet grof ! 

Annie is een levenswiese handige kafévrouw, kniept desnoods alle ogen   

      dichte...... 

 

 

BENODIGDHEDEN: Kamerschut, 2 taofels en 4 stoelen, 2 tillefoontoestellen, 3 

taofelkleties (rood, geel en blauw), electrische batterijebelle, deurbelle, 

een buffet mit: een bandrecorder wit mitzingerties, 5 hoge krukkies, 

2 flessen koolde thee o.i.d. , 3 flessen kola. 2 flessies zeven up ,  

2 flessies bier, 4 bierglaezen, 8 grote kejakglaezen, een trechtertien , 

eau theedoek, een flesse-eupener, 4 sleutels an een lattien. 

 

 

PERSOONLIJKE BENODIGDHEDEN: 

Jan: bos sleutels, pepiergeld in portefulie, bos bloemen. 

Froukje: pyama mit dwasse strepies 

Klaas: Bos sleutels, kraante, pepiergeld, kop of glas waeter, bos bloenen, 

       pyama mit rechte strepies en trui. 

Siets: pantoffels en slief 

Sjoerd: bos sleutels en kraante. 

Lies: naachtjak (betien hip) 

Joop: pepiergeld 

Koop: bos sleutels 

Aletta: hiel lang sigerettepiepien, grote oorbellen. 

 


