
Van  een  peerdemiddel  kom  ie  an ’t  gr/inniken 
  
 
Ook dit jöör kriege ik donderdes  een mailtien van  ’t  teneelgroep SaGeZo  uut 
Wijthmen  met de bosskop . . .  Wi’j willen jullie (moerders de vrouwe en ikke ) 
uutneudigen  bi’j  de  opvoerink van  ’t  ni’j  instudeerde  teneelstuk anstaonde  
zaoterdag  in ’t  Parochieuus.  
Nao ’t skient wörren de eerder emaakte  verslaggèvink in ’t Zwols, as de belèvink 

van een olde gek as ikke, toch nog waerdeert en dan is netuurlijk mien missie  
” ’t blieven gebruken van ’t Zwols dialect ” ook eslaagd. 
 

OK . . ’t Is kört dag  . . .  èven een tillefeuntien plegen . . .   goed wi’j kommen! 
 

Veur a-j niet zollen weten wöör SaGeZo veur stiet . . . Samen Geraapt  Zooitje !  
En op zien Zwols :   bi’j  mekaer  eraapt  zeugien.          ’t Teneelgrupien  is  in 
Wijthmen  al  eel lange  actief en lèk ook  nog  niet te  binnen  uut-espöld.    
Vanof september töt jannewaeri repeteren de groep op een ni’j uut-eközen 
teneelstuk en ’t is al tradisie  dät ter ’t  lenste weekend van jannewaeri,  en ’t 
eerste van februwaeri  ’t stuk op de planken wörren ebracht  in  ’t  Parochie-uus  
in  Wijthmen. 
 

’t  Ons–kent–ons  gevuul is in de stampvolle zaal goed märkbaer en veur völlen is  
’t  ier anwezig wèèn  dan ook  ien  groot  feest  van (h)erkenning  . . .  althans zo  
e-k  dät veurig jöör nog umskröven,  maer now beginnen de Wijthemers mi’j ook 
al te erkennen  . . .  Oeps . . .  strakkies  denken  zi’j  nog  dät  ik  ter bi’j  eure. 
 

 

De geweldige dokter Paul . . een teneelstuk eskröven 

deur Henk Roede en met toestemming van ’t Auteursrechtenburo 

I.B.V.A. "Holland"  . .  
wörren  onder regie  van Thera Hülsmann  op-evoerd. 
 

 
 
 
 
 

Thera Hülsmann openen as gewoonlijk de aovend, 
sprakken in aer ankondigink  aover de verskoevings binnen 
de club van vertrökken en ni’j bi’j-ekommen spöllers  en 
gavven uutleg aover ’t verloop van ’t teneelstuk.  (oe de 

bedrieven  bint  op-ebouwd  en  veural wanneer  der pauze  wazzen.) 



Dankbaar gebruuk makend van de invitasie,  wi-k ook now weer preberen ietsie 
van de sfeer, zoas  wi’j  die  as kiekers ebben ervaeren,  weer  te  gèven. 
 

 

’t  1e stukkien:   de eerste wärkdag 
 

 As ’t doek open giet kieken wi’j naor een twiedelig podium wöör zich an de 
linkerkante de wachtruumte en an de rechter kante de sprèèkkamer van een 
dierenärtspraktijk bevinnen.  ’t Is de eerste wärkdag van de ni’je dierenärts 
,dokter Paul, in de deur em aover-enömmen praktijk.  Zien assistente Liesbeth  
be-euren töt de inventaris en ef dus nog der eigen stekkie allenig  een  ni’je  
wärkgèver. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dät de assistente is eblöven kump de ni’je dierenärts wel goed uut want zi’j 
kennen de klanten bi’j name en dät skèlen altied een oop gevraog  . . . .  maer 
der kwammen  èvenzogoed ook wel een eleboel vraogen veur de dierenärts bi’j.  
A-j veur ’t eerstens bi’j de ni’je dierenärts kommen, wil dät netuurlijk niet zègen 
dät de klanten inies olde gewoontes aover boord ebben e-smeten.   
En juust die olde gewoontes, van de veurige praktiserend dierenärts, brachen een ele  
oop  verwärrink.  
  

Liesbeth, de assistente, wazzen van der iene van de zuvere  graod  en ad  gien 
benul van de gank van zaken in de praktijk van de dierenärts,  oewel de 
gedragingen van de klanten ook  bi’j   aer de  wenkbrauwen  deden  fronsen.   
 
In een vlot tempo maken wi’j kennis met de verskillende klanten van de 
dierenärtspraktijk, wöör wel eel vremde vaogels tussen zitten, en wörren rap 
dudelijk wat de bi’jzundere verrichtingen van de  veurige  dierenärts  in-iellen. 

 
Rebecca de eerste klante die as twiede in de wachkamer kwamp (ad dus aost 

umme in de sprèèkkamer te kommen) maken al  gauw  ondubbelzinnig  dudelijk  dät  
de poes jukte adden en niet de katte in ’t reismäntien.       Èven dache ik in een 
PEEP-show terechte te kommen,  maer  ’t  begonnen  dokter Paul  now  ook te 
dazen.  
 

De klucht is geboren! 



De zaal ef der de andach goed bi’j, maer de 
lachsalvo’s bärsten steeds snellerder achter 
mekaere  lös.  
 
Kan ook aoste niet anders a-j klante Wil-elmina an 
mutten euren . .  zi’j sprakken in ’t Kärspels . .  aover 
een  gèle kenaerie  die uut-egruuid wazzen töt een 
pappegaaie die de tillefoon naodöt en nog zo’n 
gèle kleur adden, zo is aer vertelt, umdät e nog  niet  
riepe  wazzen.   
Wil-elmina wollen graag een grune pappegaaie  en 
wat advies gèèf ie dan as dierenärts?  . .   
ie värven em maer aover!   
 
 
Dan inies kump de olde e-pensioneerde dierenärts, Van Meulen, deur de 
tussendeure de sprèèkkamer binnen.  De verbaasde Paul krèg te euren dat ij 
toch nog een sluttel adden, maer èven van ’t toilet gebruuk adden emaakt en 
ondertussen ook maer èven koffie ef  ezet . . oh-jao . .’t wc-pepier is now ook op.     
 

Wat of Van Meulen kwammen doen ? . .  Ach . . ik adde oe nog niet alles kunnen 
vertellen (anders ad ij de praktiek nooit verköch)  en dache dät doe ik now maer èven. 



dr Paul  krig  èven een  bettien uutleg van Van Meulen, aover geldstromen in een 
praktijk en dät ethiek döörbi’j allenig maer een achteraeld begrip is wöör ie oe 
niet te völle van mutten antrekken  umdät  ’t  anders  niks  oplèveren.  
En umdät Liesbeth van niks maggen weten mutten de klanten die veur zichzels, 
as patiënt,  kommen maer een uusdier metnemmen. 

 
Toch konnen  ’t gebeuren dät een klant 
zonder uusdier, en veur Liesbeth onbekend, de 
wachkamer binnenkump en gelieke naor de 
sprèèkkamer wil deurlopen.   
’t Blieken Rita, de oogzwangere  ex van 
dokter Paul,  te  wèèn.   
 

Disse  rolle  wazzen  weg-elegd  veur de  
ni’jkommer van veurig jöör Anouk Poppe. 
 
Wöörumme  Rita now inies op kump dagen 
en van wie de nie’je anwas zol wèèn is niet 
elemaole dudelijk, maer Rita blif  wel in ’t 
dörp  logeren en zol nog wel van zich laoten 
euren.   
 

Dokter Paul  wazzen  nog  niet van aer of ! 
 

 
 

’t Is in de wachkamer is ’t een kommen en gaon en weer wörren een ni’j 
personage  veur de kiekers  ten tonele egbrach.  
 
 
 
 

Now kwamp ter een 
peerdefokker, Bart,  bin-
nen zonder uusdier.  
IJ vonnen ’t nogal um-
slagtig umme een merrie 
mèè te sleppen.   
 

Èvenzogoed   kwammen  
ij met löge annen, maer 
met een bezwöörde ziel. 



In de sprèèkkamer duren ’t èven veur dr Paul 
snappen aover welke merrie wier epraot, maer 
der een andere (h)engst bi’jzetten wazzen toch 
niet echt een goed idee. 
 
’t Advies wier . . dan maer preberen met een 
kraanvaogelpäringsdans de merrie engstig te 
maken. 
Ik zal ’t oe veurdoen en dan mu-j maer èven 
oefenen. 

( dät is lachen ) 

 

 

 

 

Tiedens de dansdimmestrasie wazzen Berend, met goldvisse en (h)evige boek-

piene,  in de wachkamer  ekommen.   

 
 
 
 

 

’t Consult  bi’j de dierenärts resulteren 

uutendelijk dät Berend met een flesse drank 

,dät een peerdemiddel zol mutten wèèn tegen 

de klachen, naor uus wier estuurd. 
  
 

Ie preberen ’t maer, dan zal ’t  wel  aover  gaon,  wazzen de bosskop. 



As ’t debuutoptreden binnen ’t 
teneelgezelskap  vielen dit keer 
de eer te beurte an Anke 
Marsman.  
 

 
De postbesteller kwammen de 
wachkamer in met een stapeltien 
geopende brieven. 
 
 
 
 
 
 
 

Zodät de dokter, nog veur dät ijzels de post konnen bekieken, al te euren kregen dät de 
rèkening veur de teneelverenigink now toch wel een keertien betaald mossen 
wörren, want dit wazzen niet de eerste keer dät ij een anmaning kregen.  
 
Verontwaerdigd aover de geopende post kreg ij 
as antwoord . . .  
dät  doe-k altied  en veur iederiene  in ’t dörp . .  
dan oeven de mensen niet alle onzin of 
recklame’s  te lezen  . .  die  smiet ik  vot.  
 

Ik ebbe der elemaole gien tied veur al die onzin 
rond te sjouwen. 
 

( prebeer dan ’t lachen maer  ies in te ollen) 

 
 
 
 
 

En jao eur . . .  döör e-j ’t gedonder !! 
 

Een op-ewunnen standtien kump de sprèèkkamer instoeven . .  ouwen met de 

zweppe op taofel  en bulderen  . . .  wat eb ie an Arie vertelt ?  

Die gek stöt as een idioot in de kukken de örlepiep te dansen en wil mi’j zowat 

bespringen. 

’t Wazzen  Corrie  de  vrouwe  van de  peerdefokker  Arie. 



 
 
Dr.Paul krig ’t bettien benauwd en beseffen 
inies dät disse eertse wärkdag now niet 
bepaold  ienvoldig  is  ewest . 
Al dät räre gesodemieter en gerommel met 
ethiek kossen em nog ies een keertien de 
kop  . .    zo zuchen  ij. 

 
’t  2e stukkien :  een paer dagen later. 

 
De opkomst is um te gieren . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berend  kump met een volle viskomme en zien goldvissien  galopperend  en 
innekend de wachkamer in draven.   IJ blèf gien moment stille staon en nog een 
paer  klotsen . . . .  en  de  goldvisse  lèg  op  ’t  dreuge. 



De olde dokter Van Meulen weer is kommen opdagen en aoverlegt met dokter 
Paul  umme, de Niet-Dierenzaken ,  te kommen waernemmen en dan sam-sam  
de inkomsten te verdelen, want zien financieel-adviseur zit in Italië en is niet te 
berieken en ij kan wel wat extra inkomsen  gebruken.  
 

 

In de wachkamer  ondertussen . .  gedragen  Berend zich nog steeds as een 
innekende  stuiterballe, en gaot de gesprekken aover:      een ponny met drie 
poten die niet te  beri’jen is . . . de kanaeri-pappegaaie van Wil-elmina niet goed 
uut de värve is ekommen en de dokter der nog èven naor mutten kieken . . . de 
katte in de reismande  wel stille is . . . en de  Ex van dr.Paul, Rita, zol  wèèn 
betrapt met een eel voetbalteam umdät zi’j un niet zo gauw in de kaste kon verstoppen. 
 

As de eren doktoren weer andacht veur de klanten ebben, wörren Berend 
gerustesteld dät de bi’jwärkingen niet echt kwaod kunnen,  maggen Wil-elmina 
uutlègen wöörumme de pappegaaie niet gruun is ewörren, en worren Rita 
vergeleken met een ele mooie averkiste wöör alle bokken opspringen maer giet 
tenslotte met Arie  mèè  naor zien  fokkeri’je.  
 
 
 

Maer as dan de postbode 
samen met Arie  de oog 
zwangere Rita , die zi’j op straote 

zaggen lègen, naor binnen 
sleppen,  wörren die rap in de 
sprèèkkamer op een taofel 
elegd. 



Van Meulen  zal ’t ärme skaop wel is ies  èven 
elpen,  zoa-j dät ook bi’j een koe doet.  

 

Een bevalling  . . is net as koekalveri’je toch ? 
 

Rita  ölt ’t, bi’j  ’t  zien van Van Meulen’s  plannen, wel  veur ezien en blieken 
inies skien-zwanger te  wèèn van  een  kussentien. 
 

Die ele zwangerskap wazzen in scène ezet umme de liefde van dr.Paul terugge 
te winnen maer dät  gonk dus mooi niet deur.   IJ ad al andere plannen.   
 
As ’t pauze is weet de zaal wel wöör de bar is  . . . ober . . dörstig! 



 
 

 
Ierbi’j . . .  brèk  in de zaal  veural  ’t lachen lös. 



’t  3e stukkien: een paer wèken later. 
 

Nao de constatering dät de olde dierenärts nog een uusluttel adden blèk ook de 
postbode der iene te ebben . . . service . .  As de brievenbusse vol zitten met 

reclamefolders of  ’t is ondeweer, dan breng ik oe de post in uus . . .  oef ie der niet uut. 
De rèkeningen en anmaningen ef zi’j  al met Van Meulen deur-e-nömmen . . dr 
Paul stiet ter niet goed veur, en beseffen wel dät  ier  elemaole niks  privé  is.  

Oh –Jao  . . .  de koffie  en ’t wc pepier bint ook weer op. 
 
Onder tussen in de wachkamer. . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al wörren der naor ’t ende toe ewärkt:  
 
As  Liesbeth endelijk deurkrig wat asof de eren doktoren allemaole uutvrèten, 
maken zi’j zich kwaod en wes un op de (beroeps-)ethiek.  Zi’j wil der ook niks meer 
met te maken ebben en wil met aer Italiaanse vriend vertrekken.  Die skient 
goed te boeren en  ef  döör in Italië een mooie villa.  
 
Ondertussen ef de zaal ook de financiële problemen van Van Meulen an mutten 
euren en begriepen ook wel dät die Italiaanse knakker goed in ”andermans” 
slappe  was  zitten en ook  simpelweg der goed van lèven.  
 



 
 
Dr Paul ef wel zinne an ’t poezevrouwgien en 
as die em dan uutneudigd een keertien te 
kommen èten en em deur de tillefoon een 
boskoppenlieste  deurgèf . . .wörren die al 
vanuut de zaal an-evuld.   
 

 
 
Berend ef bi’j Corrie, die van Arie 

giet skeiden, een ni’j stal evunnen 
en krèg van de ärtsen een er-
alingsrecept  (’t peerdemiddel)  met  
en  innikt  ter lustig op lös.   



Arie, die van Corrie giet skeiden, ef zien 
fokproblemen op-elöst en wil Rita wel van 
kost en inwoning  veurzien.  
 
 
Zowel Arie as Corrie bint wel bliede dät ter 
een Italiaanse koper is evunnen veur een 
mooie Zwärte (h)engst en gèven een deel 
van de (goede) winst an dr Paul umme em 
financieel te ondersteunen. 
 

Die besluten in deeltied te gaon wärken  
deur de dierärtsenpraktiek te combineren 
met een baantien as biologieleraer. 

 
 
 
Van Meulen praoten zichzels wel 
weer an een baantien as dieren-
ärts-assistent met bevoegdeid 
veur alternatieve andelingen en 
geldelijke of-andeling   döörvan. 
 
 
 
En Wil-elmina ?   
 

 
Die ad elèzen dä-j stuusvaogels gewoon via 
internet kunnen bestellen en wollen now een 
struusvaogelboerderi’je begunnen umme dan 
laterder  de eieren te verkopen.   
Ze wachen nog op de post, maer wol alvaste 
advies van de dierenärts. 
 

Toen dan toch uutendelijk ’t  postpakkettien 
wazzen bezörgd . . bleek döör allenig maer een 
struusvaogelei  in  te  zitten.  
  

’t advies van dr Paul . . .  
Ie gaot ier eertstens maer een posien op broeden. 
 



’t Doek is evallen . . . de spöllers, regisseur en souffleur nemmen ’t verdiend 
applaus  en de  bloemen in ontvangt. 
 

 
 
 
’t  Teneelgezelkap  SaGeZo maggen trots  wèèn  met  wat  zi’j met un obby 
bewärkstelligen.       Ze slagen der toch maer weer in umme  onderden mensen 
in vief veurstellingen  een ontspanning te  gèven en an-t  lachen te  brengen.  
 

Dit ondefinieerbaere stukkien gezondeidszörg is met gien enkel peerdemiddel 
van een dokter te be-alen.    
 

een  Peerdemiddel . . . 
 brachen Berend  an ’t  inniken  en ’t  publiek an ’t grinniken! 
 
 
 
        
                                   

 

  
 
 
 
 

              2  februwaeri  2019 


