Een Tiezenust
Kunst naor kracht
Tenielwark 1983
Bewarking J.W. Nijholt
Veur et programme:
Albert van Zon
Jos van Zon
Wiesje Heeremans:
Sonja van Duivenbode:
Anton Veldhuzen:
Bert van der Tuin:
Dora Brands:
Johan Peter Heeremans:
Louise Heeremans:

eigenere van et boerepension Landlust
doet heur veur as dienstbode
wedevrouw,geregelde pensiongaast in
Landlust
postbode
neve van gebr.van Zon, student
de warkster in Landlust
pensiongaast,vader van Wies
zien vrouw

-TONEEL----- Alle bedrieven speulen in een gewone ienvoudige kaemer
van pension Landlust, een boerepension.
Midden-achter buterdeure, as't kon een dubbele deure.
Midden-aachter-links een raem, mit overgedien an de grond toe.
Links- een deure.
Rechts- een deure naor de keuken.
Veerdere ankleding zels verzorgen.
----PERSONEN---Albert:
Goeje 40, gewone plattelaandskleren, wel netties.
Hij is in et begin een rauwe buderbasse, lopt wat
schonkig, rond in de schoolders. In zien hatte een
goeie kerel.
Moet in kontakt mit Wies en zo vrij normaal wezen.
In't dadde bedrief totaal áánders!!
Jos:
Breur van Albert, het een "stieve" pote, tikt dus
beheurlik. Hij is even jonger as Albert, maar een
hièl aandere man, ok wat vlotter in de kleren.
Wies:
Goeje 20, gewoon lief en normaal, niet anstellerig
of zo.
Sonja:
Om de 35, wedevrouw, pensiongaaste, gewoon in de
kleren, gewone normale vrouw, mag Albert wel,ondaanks
zien gebulder.
Anton:
Postbode, een vlotte kwiebus, om de 35, de tekst
sprekt veur himzels.
Bert:
Gewone jonge vent, vlot, student, dikke 20
Dora:
Dikke 30, nog al stug, warkster in Landlust...mag de
postbode wel.

Heeremans:Advekaot, gewone meneer, niks niet groots. Goeje
40..45
Louise:
Vrouw van Heeremans, wel wat grootsig, mooie kleren
en zo, wel anstellerig om de 40
--------- BENODIGHEDEN --- ---- ----------le bedrief:
Jos:
schaakbord, schaakstokken en een deuze,
glozie, belle, koffer.
Al:
pupe en tebak, een pepier.
Wi:
blattien, peer theekoppies, stokmennig plakkies
cake, paantien of schaoltien,flesse helder,
stokmennig glassies,flesse bruun, sukerpot,
segare.
An:
postbode-uniform, tasse, tillegram.
Be:
twie koffers, iene mit wat klereboel die
makkelik losspringt, foto(forse)van Wies,
lochtige overjasse.
2e bedrief:
Dora:
spullen veur de broodtaofel, dienblad.
Au:
peer brieven en een tiedsohrift, de foto van
Wies.
He:
portefulie mit een "recu" d'r in.
3e bedrief:
Dora:
spullen veur braodtaofel, stofzoeger.
Al:
moderne kleren, segaredeuze mit inhoold.
Lo:
wandelpakkien, wandelschoenen, bargstok.
Son:
boek.
An:
gimmeleerde emmer.

