
PETRET VAN EEN VROMMES 

Kemedie in drie bedrieven, 

deur Bart Veenstra. 

In ‘t Ste11ingwarfs bewarkt 

deur PIETER HEIDA 

 

ROLLEVERDIELING: 

Klaos Bonder        60 jaar. 

Jantien, zien vrouw      58 jaor. 

Lamert Bonder, zeune van Klaos    30 jaar. 

Wiebe Bonder, zeune van Klaos    25 jaor. 

Domnie Post 

Geesien, buurvrouw van de Bonders    65 jaor. 

Wilma Wiegers, sociaol warkster 

Veldwaachter Polman 

Zwaantien Bladstoever, fors en baozig type vrommes. 

 

KOTTE INH00LD, 

De femilie Bonder bestaot uut vier personen daor et mannelike 

pat van warkloos is: de heit en twie zeuns. Ze bin alle drie 

biezunder op heur rust en gemak steld en hebben een breurtien 

dood en werken. 

Jantien, de mem, moet dan ok alle wark doen dat d'r in huus 

gebeuren moet, en dat begint heur op de duur tegen te staon. 

Ze krigt bezuuk van Ds. Post en praot mit him over heur 

perblemen. Hi'j raadt heur an nog even vol te holen, dan zal 

hi'j intied uutkieken naor iene die misschien kaans zicht heur 

uut disse perblemen te helpen. Dit wodt sociaal warkster 

Wilma Wiegers, die een aorig plannegien bedaenkt. Ze lat 

Jantien verdwienen en bezorgt, in saemenwarking mit de domnie, 

de mannen Bonder een meraokelse hulpe: Zwaantien Bladstoever, 

iene die van anpakken wet, veural as et gemakzochtige kerels 

angaot. As Jantien nao een tietien weeromme komt, bin et toch 

de drie mannen die uutaendelik an et kotste aende zitten. 

 

OPMARKINGS: 

Et stok wodt angeven veur 4 vrouwluden en 5 manluden. Ie kun 

dit ok wiezigen in 5 vrouwluden en 4 manluden. De rolle van de 

pelisieman zol ok deur een vrommes speeld wodden kunnen. 

Alle drie bedrieven speulen heur of in de huuskaemer van de 

femilie Bonder. Buten stoelen, taofel en een kaaste/dressoir 

heurt d'r ok een tillevisie-toestel in de kaemer te staon. 

Eerste Bedrief: midden in de zommer, omtrent juni. 

Twiede Bedrief: omtrent een weke laeter. 

Dadde Bedrief: vier weken laeter. 

 


