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ZEG 
’NS 
JA!

Mien, 
Koos & de 

rest nog één 
keer bij 
elkaar

Zeg ’ns Aaa! Wie keek er eigenlijk níet 
naar? De monumentale serie rondom 
dokter Van der Ploeg, Mien Dobbel
steen en natuurlijk Pien, op wie 
iederéén verliefd was. Het is op de 
kop af 25 jaar geleden dat de laatste 
aflevering werd uitgezonden. Dus 
vroegen we de cast: zin in een reünie? 
TEKST THOMAS BRAUN // FOTOGRAFIE NICK VAN ORMONDT // 
STYLING YVONNE BAERT-BOLT // VISAGIE ESTHER OOSTERBEEK // 
ILLUSTRATIE MARCO LAP

Als Veronica Magazine een reünie voorstelt 
van de meest iconische serie aller tijden, 
zeggen alle hoofdrolspelers meteen ja. Eén 
voor één druppelen ze binnen in de foto
studio, waar een gedenkwaardig groeps

portret zal worden gemaakt. Als eerste arriveert  de mooie 
Monique – Pien – Rosier, inmiddels 54, maar nog steeds 
om verliefd op te worden. Nog geen vijf minuten later 
 gevolgd door Hans Cornelissen, alias GertJan van der 
Ploeg, al jaren gelukkig met zijn Ton, maar in de serie de 
liefde van Pien. Ze hebben elkaar in al die jaren bijna 
nooit meer  gezien. „Pientje!” schreeuwt hij bij binnen
komst. Na een dikke zoen en knuffel trekt hij haar nog 
eens naar zich toe. „Ik wil er nog een! Dat mag toch wel? 
Ik zie je maar eens in de vijfentwintig jaar!” Als toneel
producent ziet hij Sjoukje Hooymaayer en Carry Tefsen 
nog geregeld, maar het weerzien met ‘Pien’ is echt een 
 gevalletje very long time no see. 
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SJOUKJE HOOYMAAYER:

‘Toen Pien zwanger 
was, stuurde iedereen 
babykleren op’

MANFRED DE GRAAF:

‘Mijn dochter liet 
notarieel vastleggen 
dat ik zou stoppen’

‘IK BOETSEER NU VEEL’
„Ik doe niet zo veel meer”, zegt Manfred de Graaf. 
„Ik heb vanaf mijn vijftiende geacteerd, maar de 
laatste tien, twaalf jaar niet meer. We hebben een 
huis gekocht in Portugal en daar zijn we veel 
geweest, maar dat is inmiddels verkocht. We 
hebben een dochter van 22 en leven een rustig 
leven.” 
Sjoukje: „Ik heb nog veel tv-dingen gedaan en sta 
nog altijd drie avonden in de week op het toneel. 
Op m’n 77ste! Ik maak soms achttien uur per dag, 
eigenlijk te gek. En ik boetseer veel. Mijn man is 
drie jaar geleden overleden. Ik heb drie zoons en 
een dochter, plus een kleindochter, die net 22 is 
geworden. Dat is een groot genot.” 

„Godallemachtig!” Ah, daar is Mien. Zuchtend en wel. 
„Jongens, ik zat in Badhoevedorp, was helemaal de kluts 
kwijt.” „Dat ben je toch altijd?” lacht Hans. Na hartstoch
telijk gegil en geknuffel is Carry weer in alle staten als ze 
haar pruik krijgt aangereikt. „Maar dat is helemaal mijn 
kleur niet. Mijn haar was geel! Iedereen denkt dat Mien 
rood was, maar Mien was geel. Met bloemetjesjurk en 
twee schoenen, waarvan er één twee maten groter was 
omdat ik een keer mijn teen had gebroken. Weet je dat 
ik dat gekke ding nog steeds heb?!”
„Carry!!” Verschrikt kijk ze om. Het is Koos. 
Vijfentwintig jaar ouder, maar John Leddy is geen steek 
veranderd. „Wat doe jij hier?” Beiden schieten in de lach 
tijdens de zoveelste omhelzing. In hun kielzog Manfred 
de Graaf en Sjoukje Hooymaayer, die met de taxi zijn 
gekomen. Ze kunnen allemaal niet van elkaar af blijven 
en de anekdotes vliegen als parkieten door de studio. 
Genoeg geklef, tijd voor een goed gesprek.  Met de helden 
van toen: GertJan & Pien, Koos & Mien Dobbelsteen, 
dokter Van der Ploeg & dokter Hans Lansberg… 

Dokter Van der Ploeg  & 
dokter Hans Lansberg
Zeg ’ns…. wat was er zo bijzonder aan de serie?
Manfred de Graaf (79): „Ik was een keer in een theater, 
komt er een man naar me toe. ‘Het is weer goed gekomen 
met mijn vrouw hoor’, zei hij. Ik kende hem totaal niet. 
Ik dacht: dat is een halvegare. Die man had dus ruzie 
gekregen met zijn vrouw terwijl ze naar ons hadden 
zitten kijken. We stonden zo dicht bij de mensen dat het 
gevoel van realiteit en fictie in elkaar overliepen.”
Sjoukje Hooijmeijer (77): „Toen Pien in de serie 
zwanger raakte, stuurden mensen babykleren op.” 
Ooit het idee gehad dat het zo’n impact zou hebben?
Sjoukje: „Natuurlijk niet. Je zet iets met elkaar op en dat 
lijkt dan leuk, voor even. Ik heb nooit kunnen inschatten 
dat het een heel volk zo in de greep zou nemen. De 

straten waren gewoon leeg. In Zeg ’ns Aaa speelde zich 
een leven af dat iedereen wel wilde hebben.”
Waar kijken jullie nu naar?
Sjoukje: „Nergens naar. Soms naar het Journaal, maar 
daar word ik steeds vaker diepdroevig van. Daarom lees 
ik veel.”
Manfred: „Alle Linda de Mols en Sylvie Meisen worden 

in onmogelijke formats gestopt en dan moet ik kijken 
naar iets wat amusement genoemd wordt. Vreselijk. 
Wij hadden weleens een gast in de serie en Mien 
Dobbelsteen vond die meneer dan leuk. Niks erotisch, 
denk erom. Maar Koos werd stiekem jaloers. Dat 
herkenden mensen thuis en ze speelden dat in feite 
gewoon mee, in gedachten.”
Sjoukje: „Ik weet nog dat de kat van de buren in de serie 
doodging en dat dit mogelijk kwam door onze wegge
gooide garnalen. De volgende dag kelderde de prijs van 
de garnalen in heel Nederland!”

Waarom zijn jullie gestopt?
Sjoukje: „Het werd allemaal wat te veel. Ik vergeet nooit 
meer dat we in Venlo moesten toneelspelen en om acht 
uur ook voor een live publiek in Hilversum Zeg ’ns Aaa 
moesten doen. We kwamen om vijf over acht aan. Hup, 
omkleden, vier scènes spelen. Toen het pauze was, zaten 
we minutenlang verstijfd op de bank. Totaal uitgeput!”
Manfred: „Ik kwam een keer op, toen ik niet meer wist 
waar ik was en wat ik moest zeggen. Dat was voor mij het 
keerpunt. En mijn dochter liet notarieel vastleggen dat 
ik zou stoppen en haar eindelijk wat vaker zou zien.”
Nu nog steeds dikke vrienden?
Manfred: „In het hart. Het voelt als buren. We koesteren 
warme gevoelens, maar zoeken elkaar niet op. Daarom is 
deze dag zo bijzonder.”
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Koos & Mien Dobbelsteen
Wat vergeten jullie nooit meer?
Carry Tefsen (79), alias Mien Dobbelsteen: „Weet je 
waar ik ineens aan moet denken? Mijn man Ger had 
altijd last van zijn rug. Dan nam hij zo’n ontspannende 
verlammingspil. Daar hebben we toen een aflevering 
over gemaakt! Zat jij in een keukenkastje en kon je er 
niet meer uit komen, omdat je verlamd was!”
John ‘Koos’ Leddy (88): „Ik weet wel dat ik dingen 
van jouw man overnam. Hij zei altijd: ‘Tsss, wat een 
verstand.’ Dat ging ik ook doen. Hij was ook een keer 
niet lekker, nadat hij een of ander tabletje had genomen. 
Sprak hij met dubbele tong, vroeg jij ofie bezopen was. 
Het was een tabletje waar je niet op mocht kauwen en 
hij deed dat wel. Ja, zo kwamen we op nieuwe ideetjes.”
Carry: „Dat was het, ja! Ik vond die opnames buiten ook 
zo onvergetelijk. Die scène dat we in een bootje moesten 
zitten bij Loosdrecht. Het had ’s nachts gesneeuwd en het 
vroor, en het was een zomerscène, dus ik dacht: gaan we 
niet doen. Maar daar dacht de regisseur anders over. 
‘Desnoods hakken we een wak!’ Alles werd precies 
gefilmd dat je net de sneeuw niet zag. En we hadden 
twee grote broden aan onze hengels, moesten we quasi 
zitten vissen. Kwamen er twee joekels van zwanen aan! 
Dat was zo eng. En iedereen aan de kant maar lachen, 
maar het was zo eng! Hebben we die broden maar ver 
weg gegooid!”
Gingen jullie ook naar het buitenland?
John: „We waren een keer in Frankrijk, zogenaamd 
op vakantie met een busje, en de cameraman zat 
vastgebonden op het dak alles te filmen…”
Carry: „Ja! Toen moest jij autorijden in die heel oude 
bus, van een boer uit Eemnes die daar zijn schapen in 
vervoerde. Dan moest jij aan de hohouwer (rem, red.) 
trekken en dat ging helemaal niet, en jij maar vloeken 
met die cameraman op het dak en ik maar lachen… We 
hebben toen nog bijna een non bij de bushalte onthoofd!”
John: „Jij moest inderdaad altijd vreselijk lachen als ik 

zat te vloeken. We zijn trouwens ook nog in Ecuador 
geweest. Hadden we zogenaamd een kind geadopteerd 
van Foster Parents.”
Carry: „Ja zeg. We zaten we in een ontzettend duur 
hotel, dat was geregeld door de zus van Youp van ’t Hek. 
Mochten we eerst die armoede zien, maar werden we 
wel omringd met lekkernijen. Ik zei nog: ‘Wat een leuke 
manier om arme mensen te helpen.’ Ja, dat werd dan 
weer goedgepraat met het verhaal dat het te riskant was 
om in een goedkoop hotel te gaan zitten. Want daar had 
je besmet water.”

Missen jullie Zeg ’ns Aaa?
John: „Nee. Twaalf jaar was genoeg.”
Carry: „Dat vind ik ook. Later is er nog een vervolg bij 
RTL geweest, maar daar hebben we ons aan vertild. Toen 
moest het ineens snel en pikant en daar zat het publiek 
niet op te wachten. De jaren bij de VARA waren het best 
en absoluut onvergetelijk.”

Waarschijnlijk weet niet iedereen nog wie Koos was, 
maar Mien Dobbelsteen is nog steeds een begrip.
Carry: ,,Kom… Iedereen weet echt nog wel wie Koos was, 
hoor!”
John: „Dat weet ik niet. Ik weet wel dat jij als Mien een 
enorm fenomeen was. Iedereen in de serie kon gemist 
worden, maar Mien niet. Nog steeds worden vrouwen 
Mien Dobbelsteen genoemd als ze zich op een bepaalde 
manier gedragen.”
Carry: „Ja, dat is waar. En wat die manier dan was? 
Dat is een rol die vanzelf gegroeid is. Eigenlijk was 
Mien heel gewoon. Zoals onze premier Mark Rutte 
het noemt: de gewone Nederlandse vrouw.”

JOHN LEDDY: 

 ‘Iedereen in de serie 
kon gemist worden. 
Behalve Mien.’ 

CARRY TEFSEN: 

‘In Frankrijk heb jij nog 
bijna een non onthoofd!’

‘IN DE WINTER STOFZUIG IK’ 
„’s Zomers doe ik de tuin, in de winter stofzuig ik”, 
zegt John Leddy. „Ik heb al veertig jaar een volks-
tuin. Heerlijk om bezig te zijn in de buitenlucht. 
En omdat ik in de winter wil blijven bewegen, ga 
ik stofzuigen. Niet stilzitten.” Zijn zoon, ook aan-
wezig op de reünie, moet lachen. „Typisch pa, hij 
heeft laatst nog een Actors Award gewonnen op 
het Monthly Film Festival in Amerika, maar dat 
vertelt hij niet.” Na Zeg ’ns Aaa heeft John als 
acteur nog wat ‘losse dingen’ gedaan. Hij is voor 
de tweede keer getrouwd en heeft vijf kinderen en 
elf kleinkinderen. 
Carry is altijd blijven acteren. „Elk seizoen weer 
iets anders.” Ze floreerde als presentatrice in de 
datingshow Op Goed Geluk en schitterde in ‘t 
Schaep met de 5 pooten. Ze is al 50 jaar met haar 
Ger, heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen.
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Gert-Jan & Pien
Maak eens de volgende zin af: Ik heb vlekken voor 
mijn ogen, tepelkloven van het…?
Hans ‘Gert-Jan’ Cornelissen (61): „Dat liedje is zo 
krankzinnig dat ik het nooit heb kunnen meezingen. 
Ik ken die tekst gewoon niet.” 
Monique ‘Pien’ Rosier (54): „Ik ook niet. Daar waren 
we ook niet mee bezig. Je was geconcentreerd om de scè
nes te gaan doen, voor een live publiek van vijfhonderd 
man. Dan deed Nico Knapper, de regisseur, altijd eerst 
een peptalk voor die mensen en dan begonnen wij. Na 
afloop dronken we een borrel met het publiek. Echt 
leuk.”
En het ging de wereld over.
Hans: „Ja, ik weet dat ik het opeens in het Spaans zag. 
Met Spaanse stemmen. Zo idioot, haha.”
Monique: „En in Australië. En NieuwZeeland.”
Hans: „We hebben natuurlijk allemaal zo’n Televizier
Ring gekregen. Zo gaaf, ik was nog jong, 28 geloof ik. Ik 
heb hem weleens naar de Bank van Lening gebracht, toen 
ik geen geld had om naar het strand te gaan. Heb hem wel 
op tijd teruggehaald hoor!”
Hoe is het om elkaar weer te zien?
Monique: „Ik vind het zo mooi dat we er allemaal nog 
zijn. En ik hield natuurlijk het meest van Hans. Waren 
wij eigenlijk getrouwd in de serie? Dan ben je namelijk 
de enige man met we ik ooit getrouwd ben.”
Hans: „Wij zijn zelfs twee keer getrouwd. Toen jij een 
jaar of vijftien was, voor een serie van heel lang geleden.”
Hoe kwamen jullie in Zeg ’ns Aaa?
Monique: „Ik werd een keer gevraagd voor een klein 
rolletje. Opeens vonden de schrijvers dat ik Pien, Gert
Jans vriendin moest worden. Dat switchen, daar deden 
ze heel makkelijk over. Haar eraf, bril erop en ineens 
was ik Pien.”

Hans: „Ik ben gewoon gecast. Ik weet nog dat ik dacht: 
Zeg ‘ns Aaa, wat een rare titel. Als een medische quiz. 
En toen opeens brak het los. Die gekte! Ik vond het niet 
vervelend als ik in een vliegtuig opeens een upgrade 
kreeg naar business class, maar de hele dag leuk doen 
tegen iedereen is toch lastig.”
Monique: „Jongens hadden posters van mij boven hun 
bed hangen en vertelden dat op straat. Ik heb me daar 
op een gegeven moment een beetje van afgesloten. Ja, 
dat was echt wel een ding hoor. Precies wat Hans zegt: 
dat is gewoon lastig. Kijk, je bent heel leuk in Zeg ‘ns Aaa, 
echt iedereen vindt je geweldig en grappig, dus iedereen 
verwacht ook dat jij heel leuk bent als ze jou op de 

Albert Cuyp tegenkomen. Maar ik was in het echte 
leven natuurlijk niet het personage dat ik speelde. Ik doe 
daar gewoon mijn boodschappen en dat gebeurt ook wel
eens in een rothumeur of als ik slecht heb geslapen. En 
dan werd je herkend en met een big smile aangesproken. 
En niet soms, nee, elke dag! Sommige mensen die bekend 
zijn van tv, vinden dat heel fijn en genieten daarvan. Maar 
ik vond het moeilijk. Ineens die bekendheid. Ja, ik moet 

eerlijk zeggen dat dit me best overviel.’’
Intussen werd het op de set steeds hechter?
Hans: „Er was veel lol, maar er waren ook spanningen. 
We waren een soort familie, met ook botsingen. Mensen 
waren soms niet tevreden over hun aandeel of iemand 
had privésores… Maar uiteindelijk hebben we het meer 
dan dertien jaar volgehouden. En toen wisten we ook 
alles van elkaar.”
Zijn jullie er rijk van geworden? 
Hans: ,,Rijk niet. Nederland is ook niet echt een land 
waar je snel rijk wordt, als acteur. Maar we hebben er
wel geld mee verdiend. Vooral van de video’s die als 
warme broodjes verkochten. En laat ik eerlijk zijn: als 
jonge acteur verdien je wel hartstikke goed, als je in zo’n 
serie zit.’’
Monique: ,,Maar niet zo goed als de mensen die nu bij de 
televisie werken. Met name de presentatoren verdienen 
erg goed tegenwoordig. Maar daar ging het ook niet om. 
Het was vooral verschrikkelijk leuk om te doen.’’ ■

HANS CORNELISSEN:

‘Ik heb mijn Televizier
Ring naar de Bank van 
Lening gebracht’

MONIQUE ROSIER:

‘We zijn er niet rijk van 
geworden. Maar daar 
ging het ook niet om’

‘IK BEN NU THERAPEUT’
„Ik heb nog wat acteerwerk gedaan, maar ben 
verder een heel andere kant opgegaan”, zegt 
Monique. „Ik ben zelfstandig therapeut, al bijna 
dertig jaar. Ik help mensen die vastlopen, en mijn 
specialisatie is eetverslaving. Ik woon alleen en 
heb twee kinderen, die zijn inmiddels 20 en 22. 
En tien jaar geleden heb ik een boek geschreven, 
Monster & Mo.” Hans Cornelissen is nog jaren 
acteur geweest, maar de laatste jaren werkt hij 
vooral als theaterproducent. „Ik breng volgend 
jaar mijn veertigste productie uit. En ik ben 
getrouwd met Ton, met wie ik al dertig jaar 
samen ben.”
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SAY AH!
Zeg ‘ns Aaa, 
geschreven door 
Alexander Pola en 
Chiem van Houwe-
ninge, is met 
afstand de langst-
lopende en popu-
lairste Nederlandse 
sitcom. John: „Toen 
we 8 miljoen men-
sen trokken, zei 
Pola: ‘Nu kijken zelfs 
de blinden!’ Uitein-
delijk werden er 212 
afleveringen opge-
nomen, tussen 1981 
tot 1993 uitgezon-
den door de VARA. 
In 1984 won Zeg ’ns 
Aaa de Gouden Tele-
vizier-Ring. In 2009 
werd een nieuwe 
serie Zeg ‘ns Aaa 
uitgezonden op RTL 
4, maar dat werd 
geen succes. In 2003 
en 2007 gingen de 
hoofrolspelers op 
initiatief van Hans 
Cornelissen het the-
ater in en dit sloeg 
enorm aan, met 
meer dan 200 uitver-
kochte zalen. De se-
rie werd ook nage-
synchroniseerd 
uitgezonden in 
Spanje, Engeland, 
(Say Ah!), Nieuw-
Zeeland, Australië 
en België. In Duits-
land was de serie 
ook te zien, maar 
dan met een eigen 
Duitse cast.


