
BEDDE EN BROGGIEN 
KOMEDIE IN 6 BEDRIEVEN 

 

5 vrouwluden - 4 manluden 

 

CARL SLOTBOOM 

 

Vertaeling Stellingwarfs deur 

Sjoukje Oosterloo 

 

VEUR MIEN NICHT 

ROOS GOORHUIS 

VAN WIE IK, VANWEGE DE EXKLUSIVITEIT, 

DE "Z" NIET BRUKEN MOCH 

 

Rolverdieling: 

Harm Walberg, eigener "Bedde en Broggien"   (45-55) 

Roos Walberg, zien dochter      (20-30) 

Joris Akkerman, buurman       (45-55) 

Henny Schipper, gaast        (40-50) 

Gré Visser, gaast         (60+) 

Guus Visser, heur zeune        (30-35) 

Cora Mansfeld, gaast        (40-50) 

Pim, heur zeune         (20-30) 

Jacky Postma, escortvrommes       (35-45) 

 

(de ciefers tussen haokies geven de leeftied an) 

 

KOTTE INHOOLD: 

Bi’j Bedde en Broggien Walberg druppen iene veur iene de gaasten naor 

binnen.  

Gré Visser en heur zeune Guus, Cora Mansfeld en heur zeune Pim en Henny 

Schipper. 

Cora Mansfeld komt alliend veur heur rust, liekewel is ze bange dat ze 

daor mit heur bi'jderhande zeune, niet an toe kommen zal. 

Roos Walberg, de dochter van Bed en Broggien eigener Harm Walberg, het 

veur heur heit een date regeld. De blind date is al onderwegens en Harm 

wet van niks. 

Gré het, zonder dat heur zeune daor van op de hoogte is, veur bim een 

huweliksadverteensie plaetst en het mit et vrommes, die reageerd het, 

ofspreuken bij Bed en Broggien Walberg. 

Henny Schipper zit mit een perbleem en de buurman van de Walbergs, Joris 

Akkerman, het heur beloofd dat hi’j iene sturen zal die et perbleem wel 

oplossen kan. 

Dan verschient Jacky Postma en wiels Roos, Gré en Henny alle drie daenken 

dat et vrommes veur heur kommen is, bliekt de vörke hiel aanders in de 

staele te zitten. 

 

 

 



DECOR: 

Woonkeuken. Lange taofel mit stoelen OF twie appatte taofels, links en 

rechts op et teniel. 

Aanrecht. Gezellige sfeer. Links en rechts op-/ofgang. 

As mit twie taofels warkt wodt, dan kun in et vuufde bedrief 

(morgenbroggien) de beide taofels tegen mekeer an scheuven wodden, zodat 

de gaasten an iene taofel zitten kunnen. 

 

VERMOEDELIKE SPEULTIED: 

Veur de pauze : 75 â 80 menuten 

Nao de pauze 45 menuten 

Pauze nao et 5e bedrief 

 

OPMARKINGS: 

Et tenielstok speult in de tied van vandaege. 

 

TYPES: 

Harm Walberg  Gewoon een aorige man. 

Roos Walberg  Leuke jonge vrouw 

Joris Akkerman Irritante man. Vrouwludegek. 

Henny Schipper Ongeleufelike zemel. Stief meenske. 

Gré Visser  Negatief meenske, niks deugt. Baozig type. 

Guus Visser Goed humeurde slome dukelaor. Niet van disse tied. Praot  

   oolderwets 

Cora Mansfeld Niet op heur bekkien valen. 

Pim Mansfeld  Kan niet praoten. Niet hielemaole goed bij zien verstaand. 

Jacky Postma  Hiel verzorgde vrouw. Niet op heur montien valen. 

 

KLERAOSIE ADVIEZEN: 

Harm Walberg  Neffens de tegenwoordige mode kapt en anklieded. 

Roos Walberg  Neffens de tegenwoordige mode kapt en anklieded. 

Joris Akkerman Neffens de tegenwoordige mode kapt en anklieded. 

Henny Schipper Stief en degelik kapt en anklieded. 

Gré Visser  Stief en degelik kapt en anklieded. 

Guus Visser  Stief en degelik kapt en anklieded. 

Cora Mansfeld Neffens de tegenwoordige mode kapt en anklieded. 

Pim Mansfeld  Neffens de tegenwoordige mode kapt en anklieded. 

Jacky Postma  Neffens de tegenwoordige mode kapt. 

   Dreegt dure kleraosie, tikkien uutdaegend. 

 

 


