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De droom van Tom en Fien
Toneelspel in twee bedrijven
Volwassenen spelen voor kinderen
Rolverdeling:

5 mannen 1 Dame 2 kinderen (een meisje en een
jongen)
(De agenten kunnen ook door vrouwen gespeeld worden,
dan is het 3 mannen en 3 dames)

Kaat Vanbeen: moeder
Gust Vanbeen: vader
De kinderen: Tom en Fien
De twee boeven: Daan en Toon.
Twee agenten:

Korte inhoud

Een verhaal waar eens geen koningen die chocoladereepjes uitdeelt en geen prinsesjes die een
prins wil trouwen.
Neen, een stuk voor kinderen die houden van een beetje spanning en een beetje willen
huiveren, kortom en stuk dat ze lang kunnen navertellen.
Het gezin Vanbeen gaan op weekend en logeren in een weekend huisje die in een bos gelegen
is.
Het is een uitstekende zomerdag, de zon schijnt volop en als de avond valt is het nog altijd
25° warm.
Tom en Fien zouden graag in een klein tentje slapen die ze niet ver van het huisje neergezet
hebben.
Hun ouders stemmen toe, maar als het de koud wordt moeten ze naar binnen.
Voor het slapengaan vertelt Moeder Kaat nog een verhaaltje.
Ze vallen in slaap en opeens begint het te donderen en te bliksem.
Dan beginnen Tom en Fien te slaapwandelen en te dromen.
In hun droom worden ze – na een rare ervaring met de verloren buit van twee boeven –
opgepakt door twee politieagenten die ze meenemen naar hun kantoor.
Worden ze uit hun droom geholpen of vliegen ze in de gevangenis.
Bestaan die twee boeven wel?
Vragen die op het einde van het stuk een verklaring krijgen na het lachen en bibberen.

Decor

Een bos met zeker twee afgezaagde boomstronken – een tent waar twee kinderen in kunnen
slapen.
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De droom van Tom en Fien
Eerste deel
( Moeder Kaat en Vader Gust zitten wat te lezen in het bos dichtbij hun weekend huisje en het
tentje.
Ze zitten elk op een afgezaagde boomstronk die het hele verhaal dienst zal doen – de zon
schijnt nog - Vader Gust komt met een radiootje naar buiten – uit de radio klinkt zomerse
liedjes - Gust zet hem op een afgezaagde boomstronk)
Vader Gust
Dat liedje hoor ik nu eens graag.
Er zouden meer van dat soort gemaakt moeten worden.
(Hij zingt mee - moeder Kaat komt na een tijdje ook naar buiten)
Moeder Kaat
Zet die radio wat stiller.
Vader Gust
Wat zeg je?
Ik versta je niet.
Moeder Kaat
Dat je die radio wat stiller moet zetten.
Vader Gust
Ah, die radio.
Maar ik hoor die muziek graag.
(Gust zet de radio wat stiller)
Moeder Kaat
Nog stiller.
Dat is hier geen discotent zulle.
(nu zet Gust de radio stil)
Vader Gust
Is het zo beter?
Moeder Kaat
Dat is beter.
Vader Gust
Is er iets misschien?
Moeder Kaat
Neen, er is niets, maar ik wilde zeggen dat de afwas gedaan is.
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Vader Gust
Nu al?
Moeder Kaat
Natuurlijk, het was niet veel.
Vader Gust
En moet ik daarvoor de radio stil zetten?
Moeder Kaat
Hoor je die muziek graag?
Vader Gust
Natuurlijk, dat is mijn lievelings muziek.
Ik zal meer zeggen, dat is mijn lievelings liedje.
Moeder Kaat
Wel, dan moet je dat cd’tje kopen.
Dan kan je dat horen wanneer je wilt.
Elke dag als het moet.
Vader Gust
Zo erg is het nu ook niet.
Moet ik de radio uit doen misschien.
Moeder Kaat
Ja, doe maar uit, dan hoor ik de vogeltjes fluiten
(Gust en Kaat luisteren nog naar wat vogelgezang)
Vader Gust
Dat is toch mooi hé.
Het is precies een Vlaamse gaai.
Moeder Kaat
Het kan ook een doodgewone merel zijn.. of een vink.
Vader Gust
Ik denk dat het een roodborstje is.
Moeder Kaat
Een wat?
Vader Gust
Wel een roodborstje
Moeder Kaat
Heb je dat al horen zingen?
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Vader Gust
Neen, het is de eerste maal.
Moeder Kaat
Hoe weet je dan hoe een roodborstje zingt?
Vader Gust
Oh, zo maar.
Moeder Kaat
Ik hoor dat liever of die muziek van jou.
Vader Gust
Hoor je die muziek niet graag?
Moeder Kaat
Wel ja, maar op vakantie hoor ik liever de vogeltjes fluiten
(Nog wat vogelgezang)
Moeder Kaat:
Zeg, Gust?
Vader Gust
Ja, Kaat wat is er?
Moeder Kaat
Zouden de kinderen niet beter naar bed gaan?
Het wordt al een beetje laat.
Straks is het donker.
Vader Gust
Ja, dat geloof ik ook, want morgen hebben we een drukke dag.
Moeder Kaat
Wat doen we morgen?
Je gaat toch niet weer naar dat zwembad?
Vader Gust
Neen, natuurlijk niet.
Ik denk dat we een grote boswandeling zullen maken.
Er is hier zo veel te beleven in het bos.
Moeder Kaat
Dan wordt het zeker tijd dat de kinderen naar bed gaan.
Ze moeten goed uitgerust zijn tegen morgen.
Ik ga ze even roepen.
(Moeder Kaat roept luid)
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Tom….
Fien….
(Geen gehoor)
Waar zouden die twee snotaapjes nu zitten?
Vader Gust
Oh laat ze nog maar wat ravotten.
Ze zullen in geen twee beken te gelijk lopen.
Moeder Kaat
Neneen, ze moeten morgen goed uitgerust zijn.
En daarbij, als ze zo lang weg blijven ben ik toch niet gerust.
(Ze roept nogmaals)
Tom ….
Fien
(nu komen de kinderen aangelopen en hebben een zak mee)
Tom
Ja mam, wat is er?
Moeder Kaat
Kom het is tijd om naar bed te gaan.
Tom
Nu al?
Fien
We zouden nog graag een beetje spelen.
Moeder Kaat
Neen, het is tijd om naar bed te gaan.
Vader Gust
Tom, voor wat dient die zak als ik vragen mag?
Tom
Oh voor niets.
We hebben die gevonden ergens in een sloot.
Fien
Mogen we in de tent slapen, het is nog zo warm buiten.
Moeder Kaat
Dat moet u aan paps vragen.
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Fien
Paps, mogen we deze nacht in de tent slapen.
Vader Gust
Voor mij is het goed.
Maar jullie mogen deze nacht niet uit de tent komen.
Is dat begrepen?
Tom
Waarom niet?
Vader Gust
Er lopen hier soms wilde dieren rond.
Tom
Is dat waar, mams?
Moeder Kaat
Maar neen jongen.
Er lopen hier geen wilde dieren.
Gust, je moet ze nu niet bang maken.
Vader Gust
Maar toch mag je vannacht niet uit je tent komen.
Als er iets is dan moet je roepen.
Moeder Kaat
Alsof je dat zou horen.
Vader Gust
Ik kan horen als een… als een…
Moeder Kaat
Ja?
Als wat?
Vader Gust
Wel, als het beste roofdier.
Moeder Kaat
Ik zou het nog geloven ook.
Tom
Wij zullen er zeker niet uitkomen en als we iets nodig hebben, dan zullen we heel luid roepen.
Moeder Kaat
Zijn jullie niet bang?
Tom – Fien
(overtuigend)
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NEEN
Wij zouden niet weten waarvan.
Moeder Kaat
Oké dan.
Lopen jullie nu maar eerst naar binnen om jullie pyjama aan te trekken.
Vader Gust
Tom, luistert eens.
Ik zou toch eens willen weten wat er in die zak zit?
Tom
Die zak?
Welke Zak?
Vader Gust
Wel deze dat je meebracht uit het bos?
Tom
Ah, die zak.
Vader Gust
Ja, welke zak anders?
Tom
Deze zit vol van de dennenappels die we gezocht hebben.
Vader Gust
Laat die zak hier maar liggen.
Je moet hem niet meenemen in de tent.
En ga nu maar jullie pyjama aandoen en niet vergeten je tanden te poetsen.
Tom
Oké.
(Tom gooit de zak op het toneel en dan gaan de twee kinderen van het toneel, zogezegd naar
het huisje om hun pyjama aan te trekken – Kaat leest verder in een boek)
Vader Gust
Kaat, ik welk boek lees je nu?
Moeder Kaat
Oh, het is een boek met verhaaltjes.
Ik ben bezig een verhaaltje uit te zoeken om straks voor te lezen
Je weet dat ze dat graag hebben.
Vader Gust
Je moet geen te gruwelig verhaaltje uitzoeken.
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Moeder Kaat
Waarom niet.
De kinderen houden daarvan.
Vader Gust
Straks dromen ze nog.
Moeder Kaat
Maar neen, de kinderen zijn moe van het spelen en dan dromen ze niet.
Vader Gust
Denk je?
Moeder Kaat
Ik weet het zeker.
(Nu komen Tom en Fien – gekleed in hun pyjama – terug op het toneel)
Tom
Ziezo, we zijn klaar.
Moeder Kaat
Hebben jullie tanden gepoetst?
Fien
Ja, natuurlijk, want we hebben vandaag nogal veel gesnoept.
En van snoepen krijgen we gaatjes in onze tanden.
Vader Gust
En nu naar jullie bed.
Tom
Maar ik wil dat mams nog een verhaaltje voorleest.
Anders kunnen we niet slapen.
Moeder Kaat
Oké, ik ga eerst een verhaaltje voor lezen.
Welke moet het zijn?
Fien
Ik wil ééntje over een prinses en een prins.
Tom
Neen, ik wil er ééntje die bangelijk is.
Eentje waar ik lekker kan van huiveren.
Fien
Maar dan kan ik niet goed slapen.
Ik zal daarvan dromen.
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Vader Gust
Zie je wel.
Gruwelige verhaaltjes …
Daar kan onze Fien niet tegen.
(Tom heeft Fien een por)
Tom
Bangerik.
Fien
Ik ben geen bangerik
Tom
Jawel… jij bent een bangerik.
Fien
Is niet waar.
Hé, mams, ik ben geen bangerik?
Moeder Kaat
Natuurlijk niet.
Jij bent geen bangerik.
Tom
Jawel….
Vader Gust
Tom, stopt met je zus te plagen.
Fien is geen bangerik
Tom
Oké…. Bangerik.
(Tom en Fien zetten zich nu heel dicht bij hun Moeder Kaat)
Fien
Liefst een spannend verhaaltje.
Tom
Ja, en vannacht dan dromen?
Moeder Kaat
Ik heb hier een mooi verhaaltje uitgezocht…
Luistert maar.
(Moeder Kaat leest nu voor uit een boek. Ze doet dat heel langzaam, want het is belangrijk
voor het verdere verloop van het verhaal)
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Er waren eens heel lang geleden twee vrienden die luisterden naar de naam Daan en Toon, en
ze hadden allebei dezelfde droom.
Ze wilden namelijk allebei heel rijk worden.
(Tom en Fien beginnen te geeuwen)
Ze wisten natuurlijk niet op welke manier ze het aan hun ouders zouden zeggen.
Want hun ouders waren heel arm.
Toch wilden ze een manier vinden om rijk te worden zonder dat hun ouders het wisten
Dat zou een verrassing zijn.
Maar van werken hadden ze een broertje dood.
Dus: het enige die nog overbleef was stelen.
(Tom en Fien liggen al met hun hoofdje op Moeder Kaat haar schoot)
Ze hadden zich voorgenomen om een drankwinkel te bestelen.
Daan, de jongste van de twee, wist raad met de drank die ze gestolen hadden.
Hij kon het immers verkopen aan de mensen die niet wisten dat het gestolen drank was.
(Tom en Fien vallen in slaap)
Vader Gust
Kaat, ik geloof dat ze het niet meer horen.
Moeder Kaat
Ja, het is tijd.
We zullen ze naar bed moeten dragen.
Vader Gust
Neen, we maken ze wakker
Moeder Kaat
Zou je dat wel doen?
Vader Gust
Wat?
Moeder Kaat
Wel, de kinderen wakker maken.
Vader Gust
Toch nog altijd beter dan ze te moeten dragen.
Jij weet zeker niet hoeveel die kinderen wegen, en daarbij ik heb een beetje pijn in mijn rug.
(Vader Gust maakt de kinderen wakker)
Kom kinderen, nu gaan slapen.
Fien en Tom
(geeuwend) Ja paps.
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(ze geven Moeder Kaat en Vader Gust nog een nachtkus en gaan in hun tentje slapen – Kaat
gaat eventjes kijken)
Moeder Kaat
Zo…… liggen jullie goed?
Tom en Fien
Ja Mams.
Moeder Kaat
Jullie hebben gehoord wat Paps gezegd heeft.
Vannacht niet uit de tent komen, hebben jullie het goed verstaan?.
Tom en Fien
Neen mams
Moeder Kaat
Wat? Neen mams.
Tom
Wij bedoelen… Ja mams wij hebben het verstaan, wij zullen niet uit onze tent komen.
Fien
Alleen maar luid roepen.
Moeder Kaat
Wel te rusten dan.
Tom en Fien
Wel te rusten mams
Wel te rusten Paps.
Vader Gust
Wel te rusten kinderen.
(Kaat gaat nu weer bij Gust zitten)
Moeder Kaat
Het gaat toch niet onweren zeker?
Vader Gust
Wel neen.
Waarom denk je dat?
Moeder Kaat
Ik ben er toch niet gerust in.
Het zou eens moeten….
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Vader Gust
Het zou eens moeten… daar hebben we niets aan.
Kijk!
De hemel is zo helder als kristal, geen wolkje aan de lucht.
(Moeder Kaat gaat nu wat dichter bij Gust zitten)
Moeder Kaat
Eigenlijk is het waar, het is toch een mooie avond.
Hoor je de vogeltjes fluiten?
Vader Gust
Het is toch gezellig .. zo wij getweeën hier in de frisse buitenlucht, met het geluid van de
vogeltjes.
Moeder Kaat
En niemand die ons stoort.
Vader Gust
Dat was een goed idee van jou.
Moeder Kaat
Van mij?
Wel goed idee.
Vader Gust
Wel… om de kinderen naar bed te sturen.
Moeder Kaat
Stil maar, anders horen ze ons nog.
Vader Gust
Ik denk dat ze al in een diepe slaap liggen.
Moest je het weten, ik denk dat ze al dromen van prinsjes en prinsesjes.
Moeder Kaat
Je weet nooit wat er in die kleine hoofdjes omgaat.
Ze zijn nog zo onschuldig.
Vader Gust
Kom Kaat, we zullen ook maar naar binnen gaan, want straks komt de maan op.
Moeder Kaat
Zo, zij zullen wel diep slapen deze nacht.
Vader Gust
Ze hebben genoeg gewandeld en gespeeld.
(Kaat en Gust gaan van het toneel)
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(Nu begint de droom – het licht van het toneel verminderd want de maan komt opzetten.
Het begint te donderen en te bliksem – Na een paar seconden komen Fien en Tom al
slaapwandelend uit hun tent en lopen(met grote schoenen aan en hun zak) heel langzaam
van het toneel – dan stopt het met donderen en bliksem – het licht op het toneel word weer
feller en dan komt Fien en Tom terug op het toneel – ze hebben nog altijd hun pyjama aan,
want ze dromen)
Fien
Zeg Tom, waar zijn we nu?
Tom
In een bos natuurlijk.
Fien
Dat zie ik ook.
Tom
Waarom vraag je het dan?
Fien
Dat weet ik wel dat we in het bos zijn, maar ik bedoel waar zijn we in het bos?
Tom
Ik weet het niet.
Ergens in het bos.
Fien
Waar ergens in het bos?
Tom
Ik denk dat we verdwaald zijn.
Fien
Hoe weet je dat?
Tom
Wat?
Dat we ergens in een bos lopen?
Fien
Ja
Tom
Aan de bomen en de struiken, dommerik.
Fien
Euh, neen.
Dat we verdwaald zijn, bedoel ik.
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Tom
Hoe ik dat weet?
Het was toch onze bedoeling om voor vanavond thuis te zijn.
Fien
Ja.
Tom
Ik zie hier nergens huizen staan en het is bijna avond.
Fien
Kijk Tom, er staat daar een tentje.
Zou er daar iemand in wonen?
Tom
Hoe kan ik dat nu weten.
Het is de eerste maal dat ik in een bos een tent zie staan
Fien
Durf jij daar in kijken?
Tom
Euh…euh…
Fien
Ben je bang?
Tom
Ik ben van niets of niemand bang
Fien
Wel dan…
Kijk eens of er daar iemand in ligt te slapen?
Tom
Allé vooruit… ik ga eens kijken.
(Tom kijkt in de tent)
Fien
Wel?
Zit er iemand in?
Tom
Niemand.
Fien
Dat is eigenaardig.
Een tent en niemand erin.
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Tom
Ze hebben hem vergeten zeker.
Fien
Als we niet meer voor donker thuis geraken dan kunnen we nog altijd in die tent slapen.
Tom
Ja, en als er dan iemand komt?
Fien
Dan lopen we weg.
Tom
Dat vind ik nu geen goed idee.
Fien
Zullen we wel thuis zijn voor het avondeten?
Tom
Dat denk ik niet.
Fien
Waarom niet als ik vragen mag.
Tom
Omdat er in de omgeving van ons huis geen bos is, en ik denk dat we er middenin lopen
Fien
Zeg.. Tom…..
Tom
Wat is er nu weer?
Fien
Ik ben een beetje moe van al dat lopen.
Zouden we niet eerst een beetje rusten?
Tom
Ja, zeg….Zagepiet.
Met jou kan ik ook niets ernstigs doen hé.
Altijd maar rusten, zo geraken we nergens.
Fien
Ja, maar ik moet altijd die zak dragen en dat is lastig.
Ik krijg daar grote honger van.
Tom
Die zak dragen….die zak dragen …er zit bijna geen eten meer in.
Je hebt deze middag al je eten opgegeten.
Maar allé…. We gaan eventjes rusten….
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Maar niet te lang, en zeker niet te veel snoepen.
Fien
Maar ik snoep zo graag.
Ik heb grote honger.
Tom
Dat is slecht voor je tanden.. al die snoep.
En daarbij je laat te veel afval achter.
Kom we gaan hier eventjes rusten.
(Tom en Fien zetten zich op de afgezaagde boomstam)
Zo… is het nu goed?
Fien
Ja, ja…het is goed.
Zeg Tom….Ik voel mijn voeten bijna niet meer.
Ik denk dat ik de verkeerde schoenen aan heb.
Tom
Kom hier Fien, toon die schoenen eens.
(Fien doet haar schoenen uit en Tom kijkt naar de schoenen van Fien)
Ik geloof het nog een beetje, ze zijn bijna versleten.
Er zitten grote gaten in, en stinken dat ze doen.
Het is precies rotte kaas.
(Fien eet vlug een snoepje en laat het papiertje vallen)
Fien
Zeg, Tom
Tom
Wat is er nu weer
Fien
Mag ik nog iets vragen
Tom
Wat wil je nu weer weten.
Fien
Als jij niet in die tent wil slapen, waar zullen we vanavond dan slapen?
Tom
Ja, er zit niets anders op dan hier in het bos te slapen.
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Fien
WAT?????
Hier in het bos?
Onder de blote hemel?
Tom
Natuurlijk, waar anders
Fien
Maar dat durf ik niet.
Tom
Ik zeg… er zal niets anders op zitten.
En waarom durf je niet?
Fien
Ik weet het niet.
Maar zitten er hier wilde dieren, zoals Beren…. Leeuwen… of krokodillen…
Tom
Maar neen, er zitten hier alleen konijnen, muizen en vogels.
Fien
Echt?
Zitten er hier geen Leeuwen of Tijgers
Tom
Maar neen dommerik.
Deze dieren wonen alleen in Afrika, en daarbij moesten er hier leeuwen zitten we zouden dat
al lang gehoord hebben..
Fien
Misschien zijn die mensen van die tent opgegeten door leeuwen?
Tom
Denk je dat?
Fien
Anders zouden ze hier toch nog zijn.
Tom
Ik denk dat ze gaan vissen zijn.
Fien
Is er hier dan een vijver?
Tom
In ieder bos is er een rivier en in ieder rivier zit er veel vis.
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Fien
Nu ben ik gerustgesteld.
Tom
Kom we zijn weg, want we moeten toch ergens een uitweg vinden.
Fien
Wacht…. Ik moet nog mijn schoenen aandoen.
Tom
Het is maar best ook.
Ik geloof dat er hier op de plaats waar je schoenen gestaan hebben in geen vijftig jaar nog een
boom zal groeien.
Fien
Waarom niet
Tom
Omdat het zo stinkt, snulleke.
Waarom ben je eigenlijk meegekomen?
Is het om mijn oren van mijn kop te zagen…of voor wat is het?
Fien
Ik moest wel meekomen van jou.
Tom
Waarom moest jij van mij meekomen?
Ik heb je toch niet verplicht.
Fien
Neen, maar je had gezegd dat we op avontuur zouden vertrekken en dat het heel plezant zou
zijn.
Tom
Heb ik dat gezegd?
Fien
Ja, jij hebt dat gezegd.
En ik vind het niet plezant.
Tom
Je droomt zeker, maar ik zal het maar geloven.
Zeg, zijn je schoenen nu nog niet aan?
Fien
Ja zeg, met al dat praten.
Tom
Kom we zijn weg
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(Tom en Fien gaan nu verder en verdwijnen van het toneel – maar aan de andere kant van het
toneel komen twee dieven op.
Ze hebben een masker op (zoals Zorro) en dragen een grote zak (Jute zak).
Daan
Zeg, Toon, gaan we hier een beetje rusten.
Toon
Ja, natuurlijk.
We hebben al een heel eind gelopen en mijn voeten doen een beetje pijn.
Daan
Kom we zetten ons hier op deze afgezaagde boomstronk.
(ze zitten allebei op de boomstronk)
Toon
Ik denk dat de politie ons hier niet zal vinden
Daan
Dat hoop ik tenminste
Toon
Zeg Daan.
Daan
Ja, wat is er
Toon
Vind jij ook niet, dat het hier zo stinkt.
Daan
Nu dat je het zegt.
Het ruikt een beetje naar…. ik weet niet precies wat het is.
Toon
Ik denk naar kaas.
Daan
Ja, maar dan wel heel stinkende kaas.
Kaas die hier al jaren ligt.
Toon
Nochtans eet ik graag kaas, maar kaas die zo stinkt dat moet ik niet hebben.
Er lopen waarschijnlijk al beestjes uit.
Daan
Misschien ligt er hier ergens een dood konijn of een dode vogel?
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Toon
Deze moet dan ook al heel lang dood zijn.
Daan
Kom we gaan ons op die andere boomstronk zetten.
Toon
Daan, weet je wat?
Ik ga een fles jenever uit de zak halen.
Daan
Welke jenever
Toon
Wel deze die je gestolen hebt in de kruidenierswinkel.
Daan
Ach, die fles.
Ja, er zitten nog ander in ook hé.
(Toon haalt een fles jenever uit de zak en doet hem open)
Toon
Ach neen hé,
Ik mag eerst van de fles drinken.
Ik heb hem tenslotte gestolen.
Daan
Neen, ik ga eerst drinken.
Toon
Ach neen, ik ga eerst drinken.
Daan
Neen, jij moet altijd de eerste zijn.
(ze staan nu recht)
Toon
Neen, ik
Daan
Neen, ik
(ze maken ruzie en beginnen aan de zak heen en weer te trekken)
Toon
Als ik de eerste niet mag drinken dan ga ik naar de politie en zal alles vertellen wat je gedaan
hebt.
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Daan
En ik zal dan alles vertellen wat jij gedaan hebt.
(ze trekken nog wat aan de zak en plots valt hij op de grond – alles die erin zit breekt)
Toon
Kijk, wat heb je nu gedaan?
Daan
Jij hebt die zak laten vallen.
Toon
Neen, het was jij.
Daan
Neen, het was jij.
Toon
Neen, het was ik niet, het was jij.
Daan
Ik heb het zeker en vast goed gezien.
Jij was de laatste die de zak in handen had.
Toon
Neen, dat was jij.
Daan
Kom we gaan nu geen ruzie maken.
We zouden beter in de zak kijken of dat er nog iets overblijft van onze buit.
(Toon en Daan kijken in de zak)
Toon
Er is niets meer die ons kannen dienen.
Alles ik gebroken, en we hebben nu eens een overval gedaan.
Daan
Dat is niet erg.
Toon
Hoe dat is niet erg?
Daan
Neen, we zullen een nieuwe overval doen.
Toon
Maar niet meer in dezelfde winkel.
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Daan
Natuurlijk niet, want ze kennen mij daar nu.
( Opeens horen ze de sirene van de politie)
Toon
Hoor je dat Daan?
Daan
Ja, ik zou zweren dat het de politie is.
Toon
Ik geloof dat ook.
Daan
Kom we zijn hier rap weg, want als ze ons vinden zullen we er niet goed van afkomen.
Toon
Moet ik de zak meenemen?
Daan
Neen laat die maar liggen.
Alles dat er in steekt kunnen we toch niet meer gebruiken.
Toon
Of zouden we ons verschuilen in die tent?
Daan
Natuurlijk niet.
Wie weet van wie die tent is.
Toon
Ik elk geval niet van ons.
Daan
Kom, we zijn weg voor de politie ons hier vindt.
(Daan en Toon lopen nu weg – Als ze weg zijn komen Tom en Fien terug op het toneel)
Tom
Ik geloof dat we hier al geweest zijn?
Fien
Ja, aan wat zie je dat?
Tom
Aan die twee afgezaagde boomstronken… en aan die tent.
Fien
Nu dat je het zegt.
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Tom
En ook aan de geur van je schoenen.
We zijn hier al een tijdje weg en het stinkt nog.
Fien
Maar ik ruik nog iets anders ook.
Tom
Ik weet het niet, maar het ruikt toch beter als mijn schoenen
Fien
Dat geloof ik.
Tom
Kom we gaan nog een beetje zitten, want ik denk dat we in rondjes lopen.
(Tom en Fien zetten zich nu elk op een boomstronk)
Fien
Zeg, Tom
Kijk wat er hier ligt.
Tom
Wat ligt er?
Fien
Een zak
Tom
Wat?
Een zak?
Fien
Ja een zak
(Fien neemt de zak een beetje van de grond)
En hij weegt nog zwaar ook.
Tom
Wat zit er in?
Fien
Ik durf er niet in kijken hoor, ze ziet er een beetje raar uit.
Ze is nog nat ook.
Tom
Is ze doordrenkt van water misschien?

De droom van Tom en Fien – Auteur: Daniël Quintens – Uitgeverij: www.cts-producties.nl

24
Fien
Hoe zou ik dat moeten weten?
Tom
Kom ik zal eens kijken
(Tom gaat tot bij Fien en bekijkt de zak die op de grond ligt)
Oei, ze ligt in een plas
Fien
Wat zou dat zijn?
Tom
Ik weet het niet, maar we zouden eens kunnen proeven van dat water.
Fien
Jij eerst.
Tom
Ach, neen, jij eerst, want jij hebt die zak gevonden.
Fien
Neen, jij eerst.
Want moest er daar vergif in zitten.
Tom
Jij bent een goeie.
Je hebt liever dat ik vergiftigd wordt.
Fien
Maar neen, zo bedoel ik het niet.
Kom ik ga eerst proeven
(Fien wrijft met haar vinger in de plas die onder de zak ligt en steek dan haar vinger in haar
mond)
Tom
En…… naar wat smaakt het?
Fien
Oei, ik geloof dat het naar trappist smaakt.
Tom
Naar trappist?
Fien
Als je het niet geloofd, proef dan ook eens.
(Tom doet nu precies hetzelfde als Fien en likt ook aan zijn vinger)
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Tom
Ik geloof dat je het verkeerd voor hebt.
Fien
Ja, naar wat smaakt het denk je?
Tom
Ik denk aan rode wijn.
Fien
Rode wijn?
Dat geloof ik niet
Kom ik ga nog eens proeven.
(Fien doet weer hetzelfde)
Tom
Juist hé, het smaakt naar rode wijn.
Fien
Hmmmm
Ik denk dat het witte wijn is.
Tom
Witte wijn?
Waar haal je dat?
Fien
In de winkel.
Tom
Dat bedoel ik niet
Ik vroeg hoe kom je erbij dat het naar witte wijn smaakt
Kom ik zal nog eens proeven.
(Tom doet het opnieuw)
Fien
En,…….Heb ik gelijk of heb ik gelijk?
Tom
Ik denk dat we allebei mis zijn.
Fien
Waarom denk je dat?
Tom
Ik denk dat het naar rode bessensap smaakt.

De droom van Tom en Fien – Auteur: Daniël Quintens – Uitgeverij: www.cts-producties.nl

26
Fien
Ja, dat is bijna hetzelfde
Rode wijn of rode bessensap.
Tom
Dat is niet hetzelfde
Fien
Voor mij is dat hetzelfde, als het maar rood is
Tom
Dat geloof ik niet.
Rode wijn is voor de grote mensen en rode bessensap is voor de kinderen.
Je weet toch dat kinderen geen alcohol mogen drinken?
Fien
Ja, dat is waar.
Kinderen mogen geen……
(Fien wordt onderbroken want er komen nu twee politieagenten op het toneel)
1ste agent
Ah, wie we hier hebben, onze twee dieven.
2de agent
Jullie zijn op heterdaad betrapt.
Tom
Maar agent wij hebben niets misdaan.
Wij zijn geen dieven.
Fien
Echt waar, meneer de agent wij hebben niets gedaan.
1ste agent
Ja, dat zeggen ze allemaal als ze op heterdaad betrapt worden.
2de agent
Komen jullie maar eens mee.
Tom
Naar waar meneer de agent?
2de agent
Naar het politiekantoor.
Daar kunnen jullie alles uitleggen wat jullie gestolen hebben
1ste agent
En waar is de buit.
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Tom
De buit meneer?
Wij hebben geen buit.
1ste agent
Ik vraag.. WAAR IS DE BUIT;
Tom
Ik zeg het toch.
Wij zijn geen dieven en wij hebben geen buit.
Fien
Neen, wij zijn geen dieven.
Wij hebben geen buit.
Tom
Wij zijn verloren gelopen.
2de agent
Verloren gelopen?
Dat zullen we nog wel eens zien.
1ste agent
Kijk eens wat er hier ligt.
Een zak.
2de agent
Ah zo, jullie hadden geen buit
En hoe verklaar je dan dat er hier een zak ligt.
Tom
Maar deze is niet van ons
1ste agent
Jullie kunnen nog goed liegen ook.
2de agent
Kom we nemen die stinkende zak mee.
In het bureau zullen we eens kijken wat er allemaal in zit.
1ste agent
Komen jullie nu maar eens mee.
(elke agent neemt een kind bij de kraag en verdwijnen van het toneel – de twee boeven komen
op het toneel)
Daan
Heb je de zak al gevonden?
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Toon
Neen, maar ik ben er zeker van dat ik ze hier heb laten liggen.
Daan
Ben je daar heel zeker van?
Toon
Natuurlijk.
Er is geen enkele plek in het bos waar het zo stinkt.
Daan
Dat is juist.
En hier hebben we die zak laten vallen.
Toon
Zie je wel?
Daan
Wat?
Toon
Ik moest die zak hier laten liggen van jou en nu moet ik hem opeens weer vinden.
Daan
Ja, we mochten hem nooit laten liggen hebben.
Toon
En waarom niet.
Je zei toch dat er niets meer bruikbaars in de zak zat.
Daan
Natuurlijk zat er niets bruikbaars meer in.
Toon
Wel, waarom moeten we die zak dan terug vinden?
Daan
Om geen enkel bewijs achter te laten.
Onze vingerafdrukken staan erop.
(Toon en Daan kijken elkaar enkele seconden aan)
Toon
Daan?
Denk jij ook wat ik denk.
Daan
Ja, ik denk waarschijnlijk hetzelfde als jij.
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Toon
Denk jij ook dat de politie hier geweest is?
Daan
Ja, dat denk ik ook.
Toon
En dat ze die zak hebben meegenomen?
Daan
Ja, dat denk ik ook.
Toon
Oei, we moeten hier snel vertrekken voor dat ze terug komen.
Want zij denken altijd dat de dieven terug naar hun buit komen.
Daan
Komaan, we zijn weg, voor dat het te laat is.
(ze vertrekken van het toneel)

Einde eerste deel
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Tweede deel
(Het tweede deel speelt zich af op het politiebureau, die in feite ook in het bos afspeelt – Nu
wordt er een tafeltje aan het decor toegevoegd. Deze zetten we tussen de twee afgezaagde
boomstronken die zullen dienst doen als twee stoelen – de agenten komen op het toneel met de
twee kinderen - nog altijd in pyjama want de droom is nog niet voorbij).
1ste agent
Zo kinderen.
Jullie mogen hier neer zitten.
Wat zeg ik?
Jullie moeten hier neerzitten.
2de agent
Ik zal eerst onze overste op de hoogte brengen dat we de twee dieven gepakt hebben.
1ste agent
Dat is een goed idee collega.
De grote baas zal tevreden zijn.
(2de agent verdwijnt van het toneel)
Zo, vertel eens van waar hebben jullie die spullen in deze zak gehaald?
Tom
Maar, Meneer de agent.
Wij weten niet eens wat er in die zak steekt.
Hoe kunnen we dan weten waar die spullen vandaan komen.
1ste agent
En jij weet ook nergens van zeker?
Fien
Neen, meneer.
We weten echt niet wat er in die zak zit.
1ste agent
Hoe?
Wat?
Hoe komt het dat jullie dat niet weten?
Tom
Omdat wij deze niet gestolen hebben.
1ste agent
Hoe komen jullie dan aan die zak, en wat deden jullie in het bos?
Fien
Wij waren verdwaald, Meneer de agent
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1ste agent
Verdwaalt?
Dat kan toch niet.
De laatste vijftig jaar is er hier nog nooit niemand verdwaald.
Wat zeg ik?
Nog nooit in heel mijn loopbaan van agent heb ik iemand geweten die verdwaald is.
Tom
Maar het is echt waar, meneer de agent.
1ste agent
Jullie kunnen niet verdwaald zijn, want wij hebben jullie op de hoofdweg gevonden.
Fien
De hoofdweg, meneer
Wat wil dat zeggen.
1ste agent
Wel,
Als jullie gewoon recht door, recht aan gelopen hadden, dan waren jullie bij de weekend
huisjes.
Tom
De weekend huisjes, meneer de agent?
1ste agent
Ja, dat zeg ik toch.
Fien
Waar hebben we dat nog gehoord?
1ste agent
Kijk ik geloof daar niets van.
Jullie zitten hier te liegen dat jullie het zelf geloven.
Tom
Nochtans is het waar, meneer de agent.
1ste agent
Met alle chinezen maar niet met de dezen.
Ik ga eens kijken waar mijn collega is.
(de agent verdwijnt van het toneel)
Tom
Zeg Fien?
Fien
Ja, wat is er?
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Tom
Ik geloof dat we hier in de puree zitten
Fien
Dat geloof ik ook.
Ik word een beetje bang.
Tom
Zouden ze ons in de gevangenis stoppen?
Fien
Ik weet het niet, maar ik ben heeeeeeeeeel bang.
Tom
Wat er ook gebeurt, we proberen bij elkaar te blijven.
Fien
Ja, want tenslotte zijn we broer en zus.
(2de agent komt binnen)
2de agent
Zo mijn beste kinderen.
Kunnen jullie nu eindelijk eens vertellen van waar die zak en de buit die erin steekt komt.
Tom
Maar dat hebben we toch al gezegd.
Wij weten niets af van een buit.
Fien
En van die zak nog minder.
2de agent
Jullie zijn aan het liegen.
Tom – Fien
Maar neen, meneer de agent, wij zijn niet aan het liegen.
2de agent
Ik ga eens in de zak kijken, wat er insteekt.
Tom
Dat zouden we ook wel eens willen weten.
(Tom wil rechtstaan en de agent zegt…)
2de agent
Zitten blijven, jij
Ik heb niet gezegd dat je mag rechtstaan.
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(De agent neemt de zak en kijkt erin)
BAH…Brrrrr
(Hij trekt een vies gezicht)
BAH, wat is me dat een rotzooi.
(de 1ste agent komt nu ook binnen)
1ste agent
Wat is er collega?
Je gezicht is precies een donderwolk.
2de agent
Je moet eens in die zak kijken en heel eventjes ruiken.
(de 1ste agent doet precies hetzelfde als zijn collega)
1ste agent
BAH…Brrrrrr
Wat is me dat een rotzooi.
Tom
Wat zit er precies in, als ik vragen mag?
1ste agent
Alsof jullie dat niet weten.
Tom
Echt niet.
Wij weten nergens van
1ste agent
Er zitten gebroken flessen jenever.
Fien
Oei, ik word een beetje misselijk.
Tom
Ik ook.
1ste agent
Ik ga een glas water halen.
Tom
Het zal niet nodig zijn ik ben al weer gezond
Het was maar een grapje.
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Fien
En ik ook.
1ste agent
Ik vind het nu geen tijd om grapjes uit te halen.
Met de arm van de wet wordt er niet gelachen.
Begrepen?
Fien – Tom
Ja, meneer de agent.
2de agent
Waarom maken jullie een grapje.
Tom
Dat is een heel lang verhaal.
1ste agent
Vertel het toch maar
Tom
Toen wij die zak gevonden hadden, hebben, Fien en Ik, een beetje van het vocht geproefd die
onder die zak lag.
Ik denk dat het een……….
2de agent
Ja, het is genoeg met die viezigheid.
Kom wij zullen jullie opsluiten in de gevangenis tot we zeker weten dat jullie niet gestolen
hebben..
Tom
Opsluiten, meneer?
Waarom?
Fien
Maar wij hebben niets gedaan.
1ste agent
Jullie hebben gestolen want in de zak zitten gebroken flessen jenever.
2de agent
En nu zwijgen, zeg ik.
(de agenten nemen Fien en Tom bij de kraag en steken ze in de tent)
2de agent
Ziezo, dat zal ze leren.
Stelen van andere mensen.
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1ste agent
En nog liegen ook.
Kinderen die stelen en liegen zijn stoute kinderen en die moeten gestraft worden.
2de agent
Dat is juist
Kom we gaan een biertje gaan drinken.
(Als de twee agenten van het toneel verdwenen zijn wordt het weer donker op het toneel en
begint het opnieuw te donderen en te bliksem – na enkele donderslagen stop het en de zon
begint weer te schijnen, de vogeltjes beginnen weer te fluiten - Moeder Kaat verschijnt weer
op het toneel…..)
Moeder Kaat
Oh, wat zal het weer een mooie dag worden.
(Vader gust komt ook weer op het toneel)
Vader Gust
Wat zeg je Kaat?
Moeder Kaat
Dat het weer een mooie dag gaat worden
Vader Gust
Hoe weet je dat?
Moeder Kaat
Omdat de vogeltjes weer aan het fluiten zijn.
Vader Gust
Ah daarom.
Maak de kinderen maar wakker.
Moeder Kaat
Kinderen Opstaan.
De zon schijnt.
(Tom en Fien komen al geeuwend uit de tent gestapt)
Tom – Fien
Dag mam.
Dag Paps
Moeder Kaat
Hebben jullie lekker geslapen?
Tom
Nogal
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Fien
Ik ook… nogal.
(ze wrijven nog eens goed in hun ogen)
Moeder Kaat
Oei, ik geloof dat jullie nog een beetje moe zijn.
Tom
Ja, we hebben de hele nacht gewandeld.
Moeder Kaat
Wat, gewandeld?
Dat geloof ik niet.
Fien
Zijn er hier geen politieagenten geweest?
Vader Gust
Politieagenten?
Ik zou niet weten waarom.
Jullie zijn toch geen dieven.
Tom
Neen?
Zijn wij geen dieven?
Moeder Kaat
Maar natuurlijk niet.
Hoe kom je erbij?
Fien
Ik weet het niet, maar ik denk dat er hier dieven zitten.
Tom
Ja, in het bos, want de politieagenten waren op zoek naar die dieven.
Vader Gust
Maar kinderen hoe komen jullie erbij?
Wij hebben hier geen politieagenten gezien.
Tom – Fien
Een droom zeker?
Moeder Kaat
Dat zal dan een heel nare droom geweest zijn.
Kom, het is tijd om jullie te wassen, want er komen twee vrienden van ons die meegaan
wandelen.
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Vader Gust
Ga jullie nu maar eerst gaan wassen en jullie kleren aan doen.
Moeder Kaat
En vergeet jullie tanden niet te poetsen.
Fien en Tom
Oké, dat doen we
(De kinderen verlaten het toneel)
Moeder Kaat
Ik geloof dat ze niet uitgeslapen zijn.
Ze zien er precies nog een beetje moe uit.
Vader Gust
Dat zal wel beteren.
Moeder Kaat
We mochten ze nooit in die tent laten slapen hebben.
Ik hoop dat ze goed kunnen wandelen.
Vader Gust
Och, Toon of Daan zullen ze wel een beetje dragen als ze moe zijn.
Moeder Kaat
Toon is nogal een sterke kerel.
(Fien en Tom komen terug)
Vader Gust
Allé jullie zijn al klaar.
Moeder Kaat
Kom zet je maar op die boomstronken, vader zal de tafel dekken.
(De tafel van de twee agenten is blijven staan en Gust gaat om de boterhammen)
Gust… brengt de fles melk ook mee… en die twee kopjes.
Vader Gust
Dat is wel veel in één keer.
Moeder Kaat
Doe maar voorzichtig.
Het zal wel gaan.
(Gust komt met alles terug en zet het bij de kinderen neer)
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Vader Gust
Jullie moeten nu eerst boterhammen eten.
Jullie moeten vandaag sterk zijn voor de boswandeling.
Moeder Kaat
Smakelijk kinderen
Fien en Tom
Smakelijk
Moeder Kaat
Kom Gust we gaan binnen wat opschommelen.
Vader Gust
Oké.
En jullie moeten veel eten.
Fien – Tom
Ja paps.
(Gust en Kaat vertrekken van het toneel en de kinderen beginnen de boterhammen op te eten
die op tafel liggen)
Tom
Zeg Fien?
Fien
Ja, wat is er
Tom
Heb jij die boomstronken nog gezien?
Fien
Natuurlijk heb ik ze nog gezien.
En dat tafeltje ook.
Tom
Wanneer?
Fien
Gisteren natuurlijk
Tom
Gisteren stond dat tafeltje hier toch niet?
Fien
Aaa neen?
Tom
Neen, gisteren stond dat tafeltje hier niet.
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Ik denk dat ik ze vannacht in mijn droom heb gezien.
Fien
Heb jij ook gedroomd?
Tom
Ja, het was een nare droom.
Fien
Van mij ook.
(Vader Gust komt eens polhoogte nemen of alles nog in orde is)
Vader Gust
En kinderen?
Smaakt het?
Fien en Tom
Ja, paps.
Vader Gust
Eet maar voort.
Ik moet jullie eens voorstellen aan twee mensen die voor jullie veiligheid zorgen.
Tom
Wie is dat dan?
Vader Gust
Twee politieagenten.
Fien en Tom
TWEE POLITIEAGENTEN?
Vader Gust
Jullie zijn toch niet bang van de politie?
(De twee agenten – dezelfde als in de droom- komen het toneel op)
De agenten
Dag vrienden.
Smakelijk.
Fien
Dag meneer.
Ik geloof dat ik eens naar binnen ga.
Tom
Ik ook
(zij lopen van het toneel)
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Vader Gust
Ik geloof dat ze toch een beetje bang zijn.
1ste agent
Dat is niet erg.
2de agent
Er zijn nog meerdere kinderen die een beetje schrik hebben van ons.
1ste agent
Allé, meneer Vanbeen, is hier alles in orde?
Vader Gust
Ik geloof het toch.
2de agent
Toch moet je oppassen van dieven.
Je weet maar nooit
Vader Gust
Oké, we zullen oppassen.
Agenten
Allé tot ziens
Vader Gust
Dag heren.
(de agenten verlaten het toneel – dan komen Fien en Tom terug op)
Tom
Zijn ze weg paps?
Vader Gust
Ze zijn weg.
Waarom waren jullie zo bang?
Dat is toch niet van jullie gewoonte?
Fien
Och, wij waren niet bang.
(moeder Kaat komt ook eens kijken)
Moeder Kaat
Waarom waren ze zo van hun melk?
Vader Gust
Omdat er hier twee agenten waren, waarschijnlijk.
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Moeder Kaat
Moeten jullie daarvan bang zijn.
Allé, eet maar verder
Fien – Tom
Wij hebben genoeg.
Vader Gust
Allé, kuist nog wat jullie tent op en dan gaan we wandelen, want onze vrienden die meegaan,
kunnen hier elk ogenblik zijn.
(Tom en Fien zijn nu een paar stappen van hun tentje verwijderd – tot plots Daan en Toon
opduiken).

Hoe dit afloopt….!?
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