Als kat en hond
Een tragie- komedie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Geschreven door

Tjitske Cnossen
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Personages:

Vader
Moeder
Meisje
Jongen
Vriendin ( van meisje en jongen)
Kat
Hond
Opa
Oma
Buurvrouw
Gerry Hopper ( TV Presentator)
Dominee
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EERSTE BEDRIJF
scène 1 (Vader, moeder, opa, oma, meisje, jongen)
(Vader, moeder, de kinderen en opa en oma komen in het donker op en gaan
klaar staan met veel gedoe voor een familie portret.
Het Licht flitst een paar keer aan en uit alsof er een foto gemaakt wordt.
Iedereen ziet er gelukkig uit.)

scène 2 (Vader Moeder, Jongen, Meisje, Buurvrouw)
(Moeder komt op met schildersezel en kwasten. Ze loopt heel moeilijk op
doekjes om de vloer niet vies te maken.
Ze begint te schilderen en iedere keer als ze iets op de grond spat gaat ze
er heen om het schoon te poetsen.
Na een tijdje komt de vader op met een ordner open geslagen , lezend in de
ordner ook op doekjes lopend.
Hij ziet de moeder gaat er heen geeft haar een kus, bekijkt haar schilderij
even vluchtig, knikt goedkeurend, ruimt even de kwasten op, doet de
dekseltjes op de potjes en leest weer in z¹n ordner.
De moeder wil een kwast in een potje dopen en ziet dat het dekseltje er op
zit, kleine ergernis en ze opent het potje weer.
Het jongetje komt binnen met een bal, doekjes om de voeten gebonden en een
doekje om de bal heen.)
Jongen
Moeder
Vader
Jongen
Moeder
Vader
Meisje
Moeder
Vader
Meisje
Moeder
Vader
Jongen
Vader
Jongen
Moeder
Vader
Meisje
Vader
Meisje
Moeder

: Hoi, mam, hoi pap.
: Dag liefie.
: Niet binnen spelen met de bal! Hoe was het op school?
: Best, mag ik drinken en snoep?
: Pak maar uit de koelkast, liefie
: Niet te veel snoepen eh!
:(komt op lopen met gameboy, doekjes om de voeten) Hoi Mam, hoi Pap.
: Dag snoepie!
: Niet lopend spelen met je gameboy! Hoe was het op school?
: Prima hoor, mag ik drinken en snoep?
: Pak maar uit de koelkast!
: Niet te veel snoepen hè!
: (komt terug op met enorme schaal met snoep en een enorme beker
limonade!
: Wacht eens even (hij pakt de schaal snoep en haalt de helft er uit,
geeft de schaal terug, steekt de rest van het snoep in eigen zak.)
: Jeetje wat weinig!!
: Laat dat kind toch, een snoepje op z¹n tijd kan geen kwaad!
: Weet ik lieve maar er zijn grenzen!
: (komt op met ook een enorme berg snoep en limonade)
: Wacht eens even! (hij halveert de snoep en steekt het in z¹n eigen
zak)
: Jeetje wat weinig!
: Laat dat kind toch, een snoepje op z¹n tijd kan geen kwaad!
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Vader
: Weet ik lieve maar er zijn grenzen!
Jongen
: Ik ga voetballen!
Moeder
: Goed liefie.
Vader
: Vergeet je huiswerk niet!
Jongen
: nee pap. (en loopt voetballend af)
Meisje
: Ik ga gameboyen!
Moeder
: Goed snoepi
Vader
: Vergeet je je huiswerk niet!
Meisje
: Nee pap! (loopt gameboyend af)
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( De buurvrouw komt op, de vader en moeder kijken naar haar voeten. De
` buurvrouw voelt zich onzeker en loopt dan haastig naar een mand, pakt
er een doekje uit en gaat er op staan)
Buurvrouw : Hallo, ik stoor toch niet hoop ik?
vader/moeder : Nee hoor helemaal niet!!!
Buurvrouw
: Oh, mooi. Ik wilde vragen of ik een kopje suiker kan lenen? Ik
breng het morgen weer terug natuurlijk. dat spreekt voor zich!
Moeder
: Maar natuurlijk buurvrouw, wilt u een kopje koffie.
Buurvrouw
: Ja graag!
Vader
: (heel vriendelijk) Ja wilt u een kopje koffie?
Buurvrouw : Ja graag.
( vader en moeder komen met een kopje koffie, geven het aan de buurvrouw)
Moeder
: Suiker en melk?
Buurvrouw
: Ja graag.
Vader
: Ja, suiker en melk?
Buurvrouw
: Ja graag.
(vader en moeder komen allebei met suiker en melk aan lopen en doen het in
een kopje. De buurvrouw staat onhandig met alles in haar hand)
Buurvrouw : lekker!
Moeder
: Ja gezellig.
Vader
: Ja gezellig.
Buurvrouw
: Ja gezellig.
(Stilte......de buurvrouw drinkt en verbrand haar tong)
Buurvrouw : Oei, aaahhhh, een beetje heet!
Moeder
: Gaat het?
Buurvrouw : Ja, hoor, dank u.
Vader
: Ja , gaat het?
Buurvrouw : Ja, hoor, dank u.
Moeder
: Uw tuin staat er goed bij!
Buurvrouw
: Oh, dank u , uw tuin mag er ook zijn!
Vader
: Ja, uw tuin staat er goed bij!
Buurvrouw
: Oh dank u, uw tuin mag er ook zijn!
Moeder
: Om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw : Ja mijn rozen, ja!
Vader
: Ja, om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw : Ja,ja mijn rozen.
Nou dan ga ik maar weer eens op huis aan!
Moeder
: Heel fijn, kom nog eens terug!
Vader
: Ja heel fijn, kom nog eens terug!
Buurvrouw
: Ja graag en bedankt voor de koffie!
Vader/moeder
: Geen dank, graag gedaan.
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(Buurvrouw af zonder suiker)
Vader
: Aardige vrouw!
Moeder
: Ja aardige vrouw!
(Moeder gaat weer schilderen en de vader weer lezen)

scène 3 (Opa, oma, jongen, meisje)
(Opa en oma zijn iets samen aan het doen in de schemer)
Oma
: Wanneer deden we dit nu ook al weer voor het eerst?
Opa
: Ik weet het niet meer liefste maar al heel lang geleden.
Oma
: Weet je nog die eerste keer?.
Opa
: Als de dag van gisteren liefste.
Oma
: Je kunt het nog net zo goed , beter zelfs!
Opa
: Dank je wel liefste, jij bent ook nog net zo goed als toen.
Oma
: Ach wat ben je toch een schat, dat je me altijd weer verwent.
Opa
: Omdat ik zo veel van je hou.
Oma
: Ik vind het nog net zo fijn als vroeger.
Opa
: Ik ook liefste.
Oma
: Zullen we dit altijd blijven doen ?
Opa
: Zolang onze gezondheid het toestaat liefste.
Oma
: Beloof je me dat?
Opa
: Beloofd liefste!
(Langzaam wordt het lichter en zien we dat opa wol om zijn armen heeft en
oma een knot wol opwind)
Oma
: Zoals jij de wol vast houdt kan niemand beter.
Opa
: Dank je wel liefste, zoals jij rolt is ook fantastisch.
Oma
: Wat ben je geweldig.
( ze verwikkelen zichzelf helemaal in de wol)
Oma
:Ik hou zoveel van jou lieve man. Al bijna 50 jaar lang
Ik was nog een jong meisje toen werden wij een paar.
Opa
:Ik zie je daar nog staan . Je keek me zo lief aan
Ik werd op slag verliefd dat is nooit over gegaan
samen
:Wij houden van elkaar 2 keer. Al bijna 50 jaar lang
Zijn een gelukkig paar net als toen
(dan komen de kleinkinderen binnen)
Jongen
: (Komt met de bal op, stuitert ermee) Hoi opa, hoi oma
Opa/oma
: Dag lieverd, kom je ons helpen?
(de jongen kijkt naar zijn opa en oma en begint te lachen)
Meisje
: (Komt gameboyend op) Hoi opa , hoi oma!
Opa/oma
: dag schat! Kom je ons ook helpen?
(het meisje begint ook te lachen)
Meisje
: Zitten jullie nu alweer verstrikt in de wol?
Oma
: Ach ja dat is onze lust en ons leven!
Opa
: Ja dat is zo, we zullen het wel altijd blijven doen.
Jongen
: Voor wie wordt die trui oma?
Oma
: Voor wie hem past!
Jongen
: Maar de vorige keer paste hij niemand, veel te klein.
Oma
: Ach ja, ik had geen zin meer en daarom was ie zo klein gebleven.
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Meisje
: Ik hoop niet dat hij mij past!!
Oma
: Ha,ha,ha Ik zal m¹n best doen hoor!
(de kinderen beginnen de opa en oma uit de wol te wikkelen. Dit wordt een
soort dans met veel plezier en gelach op muziek)
Opa
: Hoe gaat het met papa en mama?
Jongen/Meisje : Goeoed.
Oma
: Jullie hebben vast wel zin in een stukje appeltaart?
jongen/meisje : Jaaaaa !!1
Opa
: Jullie oma bakt de lekkerste taarten van het westelijk halfrond, of
misschien wel van de hele wereld!
Oma
: Gekkie ! Komen jullie mee naar de keuken? (allemaal af)

scène 4 (Jongen, meisje, vriendin)
(Op het schoolplein. De kinderen komen op met schooltassen. Het meisje is
aan het gameboyen met een vriendinnetje en de jongen is aan het voetballen)
Meisje
Vriendin
Meisje

: Op welk level zit jij?
: Op level 1 !
: Heb je die drie sprietjes al in het hokje? (Ze kijkt bij haar
vriendin)
Vriendin
: Nee nog niet. Waar kan ik die drie sprietjes vinden dan?
Meisje
: Dan moet je zoeken in de kelder.
Vriendin
: Oh, de kelder daar ben ik nog niet geweest! Op welk level ben jij
dan?
Meisje
: Ook nog op 1 maar ik ben bijna bij level 2. Nog 2 opdrachten!
Alleen de granen nog in de molen en de hamsters in hun kooi!
Vriendin
: Het lukt me niet. Ik kan de sprietjes niet vinden! (vraagt aan de
jongen) Wil jij me even helpen? (de jongen komt er aan en helpt)
Jongen
: Je zit helemaal in de verkeerde kelder joh.
Vriendin
: Oh, dat wist ik niet.
Jongen
: Zal ik de volgende ook nog even doen dan ben je bijna bij level 2.
Vriendin
: Ja dat is goed. (Ze kijkt mee)
Meisje
: (vraagt aan de jongen) Weet je waar ik de hamsters moet zoeken?
Jongen
: In het bos!
(De schoolbel gaat, ze pakken hun tas en slenteren af)
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TWEEDE BEDRIJF

scène 1 (Moeder, vader, meisje, jongen, buurvrouw)
(Op muziek)
(Moeder komt op ,met doekjes onder de voeten, met een meubelstuk en zet het
ergens neer. Ze gaat weer af. Vader komt op, met doekjes onder de voeten, en
ziet het meubelstuk, zet het ergens anders neer en gaat weer af. Moeder komt
op met nog een meubelstuk, wil het neerzetten kijkt waar dat andere stuk
staat, zet het ene neer en verplaatst het andere weer. en gaat af. Vader
komt op verzet het ene meubelstuk en ziet het tweede meubelstuk, pakt het op
en gaat er mee af. Moeder komt op met een kleed ofzo. Wil het neerleggen
ziet dat alles weer veranderd is en gaat boos af.
Moeder komt boos weer op met het weggedragen stuk en vader er boos achter
aan.)
Vader
Moeder
Vader

: Waarom moet het huis zo vol?
: Vol? Dat is niet vol, dat is gezellig!
: Gezellig, gezellig, Ik vind dat niet gezellig, ik vind het
rommelig!
Moeder
: Ik vind het gezellig!
Vader
: Ik vind het rommelig.
Moeder
: Ik gezellig!
Vader
: Ik rommelig!
Moeder
: Gezellig!
Vader
: Rommelig!
Moeder
: Gezellig!!!
Vader
: Rommelig!!!
Moeder
: Gezellig!!!!!!
Vader
: Rommelig!!!!!
Moeder
: gezellig, gezellig, gezellig!!!!!
Vader
: Rommelig, rommelig, rommelig!!!!!!
(de buurvrouw komt op)
Buurvrouw
: Sorry, stoor ik?
Vader/moeder : Nee hoor, helemaal niet! Kom binnen!
(De buurvrouw komt binnen, pakt gauw een doekje uit de mand en gaat er op
staan)
Buurvrouw : Heeft u misschien een kopje suiker te leen, ik breng het morgen
weer terug natuurlijk, dat spreekt voor zich!
Moeder/vader : Ja, hoor, geen probleem!
Buurvrouw : U heeft wat meubels gekocht zie ik?
Moeder
: Ja, gezellig hè?
Buurvrouw : Ja gezellig!
Vader
: Wel wat rommelig vindt u niet?
Buurvrouw : (aarzelend) Ja, och, een beetje.....
Moeder
: Gezellig is het wel hè?
Buurvrouw : Ja.......
Vader
: (een beetje dreigend) Rommelig vindt u niet?
Buurvrouw : Och, nou, ja.....
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Moeder
: (streng) Wilt u een kopje koffie?
Vader
: (ook streng) Ja, wilt u koffie?
Buurvrouw
: (tiemiede) Ja graag!
(de moeder en de vader komen met een kopje koffie aangelopen en geven het
aan de buurvrouw)
Vader
: Wilt u koffie?
Buurvrouw
: Ja graag!
Vader
: Koffie?
Buurvrouw
: Ja graag.
Moeder
: Koffie?
Buurvrouw
: Ja graag!
(De buurvrouw komt handen te kort om alle kopjes aan te pakken en begint
ze ergens neer te zetten)
Vader
: (nu erg boos) Koffie, koffie?
Buurvrouw
: Heel graag ja ! dank u wel!
Moeder
: Suiker en melk?
Buurvrouw : Ja, graag ja.
Vader
: Suiker en melk?
Buurvrouw : Ja, doe maar! Dank u wel.
(vader en moeder beginnen veel suiker en melk in de kopjes te doen, de
vader staat daarbij op de teen van de buurvrouw, die vertrekt haar gezicht
van de pijn maar zegt niets)
Vader
: O, sorry, doet het pijn?
Buurvrouw
: Nee hoor, geeft niets!
Moeder
: Doet het pijn?
Buurvrouw
: (huppelt van de pijn) Nee hoor !!! AAaaauuuuw.
(de buurvrouw begint als een gek alle kopjes leeg te drinken, ze wil gauw weg)
Moeder
: Lekker?
Vader
: Ja, lekker?
Buurvrouw : Heerlijk dank u wel!
Moeder
: Hoe gaat het met uw tong?
Buurvrouw
: Met mijn tong? Oh....goed hoor, dank u!
Vader
: Ja, hoe gaat het eigenlijk met uw tong?
Buurvrouw : Heel goed, dank u!
Moeder
: Uw tuin staat er weer goed bij!
Buurvrouw : Oh, dank u , uw tuin mag er ook zijn!
Vader
: Ja, uw tuin staat er goed bij!
Buurvrouw
: Dank u, uw tuin mag er ook zijn hoor!
(Stilte)
Moeder
: Om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw : Ja mijn rozen!
Vader
: Ja, om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw : Ja, ja mijn rozen. Zo ik stap maar weer eens op, bedankt voor de
koffie.
Moeder
: Graag gedaan, kom nog eens terug.
Buurvrouw : Ja, graag!!!
Vader
: Ja, kom nog eens terug!
Buurvrouw
: Graag , dank. Tot ziens.
Vader/moeder : Tot ziens (de buurvrouw maakt dat ze weg komt)
Moeder
: (Boos) Aardige vrouw!
Vader
: (ook boos) Aardige vrouw ja!
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(de kinderen komen thuis van school)
Jongen
: Hoi pap, hoi mam.
Moeder
: Hallo Liefie.
Vader
: Hoe was het op school?
Jongen
: Goed hoor.
Meisje
: Hoi pap, hoi mam.
Moeder
: Hallo snoepie.
Vader
: Hoe was het op school?
Meisje
: Prima.
Jongen
: Tof, er is iets veranderd!
Meisje
: Veranderd? (kijkt op van haar gameboy) Oh ja.
(ze gaat op een meubelstuk zitten en gaat weer gameboyen)
(De jongen begint met de bal op een meubelstuk te stuiteren)
Vader
: Hoe vaak moet ik je nu nog zeggen, niet met de bal IN HUIS spelen!
Jongen
: Sorry!
Moeder
: Laat die jongen toch, hij moet z¹n energie kwijt.
Vader
: (Tegen het meisje) Kun je nu even ophouden met dat ding.
Piepiepiep. Ik wordt er stapelgek van.
Meisje
: Oké!
Moeder
: Laat toch.
Jongen
: Mag ik drinken en snoep?
Moeder
: Ja hoor pak maar!
Vader
: Niet te veel snoepen hoor.
Meisje
: Mag ik ook drinken en snoep?
Moeder
: Ja hoor pak maar.
Vader
: Niet te veel snoepen hoor! Jij stopt die kinderen altijd vol snoep!
Moeder
: Van jou mogen ze helemaal niets, altijd moet het netjes zijn,
altijd moet het schoon zijn, altijd moet het rustig zijn. Ik heb er ook
genoeg van!
(ze rukt de doekjes onder haar voeten vandaan en gooit de mand met doekjes
door de ruimte, ze rukt de doekjes van de bal en van de voeten van de
kinderen en smijt die wild op de grond)
Vader
: Ben je helemaal gek geworden?
Moeder
: Ja, als je het weten wil. Ik wordt er gek van!!!!
(Ze loopt kwaad af)
(Vader is een beetje beschaamd tegenover de kinderen, raapt nog wat
doekjes op, gaat mopperend af)
Meisje
: Jeetje.
Jongen
: Ja zeg dat wel.

scène 2

Vriendin, Meisje, Jongen, Moeder, Vader
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(Het vriendinnetje van het meisje is langsgekomen, ze zitten samen te
gameboyen, de jongen eet snoepjes en drinkt limonade en kijkt tv.)
Vriendin

: Ik heb de granen in de molen maar ik kan de hamsters nergens
vinden.
Meisje
: Die zitten toch in het bos?
Jongen
: eh...ja ik geloof het wel.
Vriendin
: Dan zit ik zeker in het verkeerde bos?
Meisje
: Er is maar 1 bos.
Vriendin
: Maar 1 bos ?
Meisje
: Ja, volgens mij wel.
Vriendin
: Heb jij Pennellepi al.
Meisje
: Nee Pennellepi is heel moeilijk maar Maxwell wel.
Jongen
: Heb jij Maxwell? Laat eens kijken dan? (hij kijkt mee op de
gameboy.)
Meisje
: Mijn ouders hadden ruzie.
Vriendin
: Ik kan de hamsters nergens vinden. Ruzie? Oh mijn ouders ook
altijd.
Jongen/meisje : Altijd!!!
Vriendin
: Ja altijd, dat is gewoon. Niks van aantrekken. Ah daar is
Hamtaro. Ja....ik heb je . Mooi nu die andere nog.
Jongen
: Nou ik vind dat maar niks, die ruzie. Laat eens kijken, heb je
Hamtaro?
Meisje
: Maar hoe hou je dat vol? Joepie ik ben op level 2!!!
Vriendin
: Gewoon.
meisje/jongen : Gewoon?
Vriendin
: Ja, gewoon!
Meisje
: Maar waar hebben jou ouders dan ruzie over?
Vriendin
: Over alles!
meisje/jongen : Alles??
Jongen
: Dan valt het bij ons nog wel mee! Heee je hebt Pennellepi!!!
Meisje
: Yes!!!
Vriendin
: Laat eens zien! Vet!
Moeder
:( Komt op met wierook) Hallo schattebatjes, wat zitten jullie hier
heerlijk relaxt(tegen de jongen) Smaakt het liefie?
Jongen
: (met de mond vol) Best wel!
Vriendin
: Dag mevrouw.
Meisje
: Mam, ik heb Pennellepi!
Moeder
: Wat snoepie....Pennelle..wie?
Meisje
: Pennellepi! Die had ik nodig voor level 2.
Moeder
: Aha (ze luistert nauwelijks, ze legt een kleedje neer en gaat er
in yogahouding op zitten)
Meisje
: Mam, moet dat nu?
Moeder
: Aaaahuuuummmmmmm (ze gaat mediteren)
Jongen
: (Zet de tv. harder) Ik hoor niets meer.
Moeder
: (kijkt verstoort naar de jongen) Kun je die tv. zachter zetten
liefie?
Jongen
: Maar ik hoor anders niets!
Moeder
: Maar ik kan me anders niet concentreren, schattebatje!
Vader
: (Komt binnen ) Wat is dat hier in de vredesnaam (Hij zet de tv uit
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en pakt het meisje haar gameboy af)
Meisje/jongen
: Jeetje.
Meisje
: (tegen haar vriendin) Ga je mee, ik heb het hier wel gezien. (ze
pakt haar gameboy terug en gaat af, met vriendin)
Vriendin
: Dag mevrouw, dag me.....(de vader luistert helemaal niet zoekt
iets heel geïrriteerd)
Jongen
: Doei, ik kom wel terug als het hier wat opgeklaard is. (af)
(De moeder gaat mediteren, ze zit helemaal in trance. De vader heeft z¹n
mobile telefoon gevonden en begint te bellen, hij praat te hard)
Vader
: Hallo, ja hallo, met mij. Is het rond? Nee?....Hoe kan dat
nu?....Ik heb je zoveel informatie gegeven.... Wat mist er dan
nog?.....Meer wat?.....Ik versta je niet....Meer.....meer gegevens. Ik
heb het voorwerk gedaan nu is het aan jou.
Ik heb niet meer gegevens, hier moet je het mee doen. Morgen hebben we die
vergadering en je zorgt maar dat het af is! Ik moet het vanavond nog
doornemen.....Wat.....vanavond ja.....Lukt dat niet!!!!
(Intussen begint de moeder zich vreselijk te ergeren en begint steeds
harder te hummen, de vader schreeuwt steeds harder) Dan zorg je maar dat
het lukt! Wat zeg je?....Je computer?.....Wat is er met je computer. Oh
ik snap het ja.....Dan moet je even kijken bij regelpanelen....ja heb je
dat? dan ga je naar exstentiebeheer....Ja . Dan klik je de AtI A3
Accelerator aan. Heb je dat?....Wat gebeurd er nu? Niets. Dan doe je het
niet goed. Ga nog even terug. Ja, regelpannelen ja, dan exstentiebeheer
ja oké... Zie je ATI a3 accelerator staan? Mooi klik dit aan...en ook
Claris carmit tool....ja heb je dat?.....
Moeder
: Magamalamanasaaaaaaaa, magamalmansaaaaaaa (Steeds harder en
woedender)
Vader
: Wat zeg je?.....Ik kan je niet verstaan!.....Wat (woedend naar de
moeder) Kun je daar mee ophouden....(in de hoorn) Nee jij niet....(tegen
de moeder) stil.....(in de hoorn) Ik heb het niet tegen jou....(tegen de
moeder) Hou je nu eindelijk op!!!
Moeder
: (Nog harder) Magamalmadasaaaaaaa, magamadamanasaaaaaaaaa.
Vader
: Dit is het toppunt. Kan ik in m¹n eigen huis niet meer
telefoneren!!!!
Moeder
: (woedend nu) Kan ik in m¹n eigen huis niet meer rustig
mediteren!!!!!
Even tussen twee haakjes. Ik ben er uit.
Vader
: Waar uit?.....
Moeder
: Het wordt een poes!
Vader
: Een poes, mooi niet het wordt een hond!
Moeder
: Ik geef mijn zoon geen hond.
Vader
: Maar ik wel.
Moeder
: Hij wil helemaal geen hond maar een poes.!
Vader
: Hij wil geen poes maar jij!!
Moeder
: O ja , volgens mij wil hij geen hond maar jij!!!!
Vader
: Het wordt een hond!!!
Moeder
: Een poes!
Vader
: Een hond!
Moeder
: Poes!!!!
Vader
:Hond!!!!
Moeder
: POES!!!!
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Vader
Moeder
Vader
Moeder
Vader

:HOND!!!!
:POES, POES, POES, POES!!!!
: (schreeuwt) HOND, HOND, HOND, HOND Hij krijgt een HOND ,
Basta!!!!!
: Een POES , en daarmee uit!!!! (Moeder kwaad af)
: (Ziet de telefoon in z¹n hand ) Dus eh...Claris carmit tools zei ik
net....(loopt telefonerend af).

Scène 3 Opa, oma, jongen, meisje, vriendin.
(Opa en oma zijn iets samen aan het doen in de schemer)
Oma
: Wanneer deden we dit nu ook al weer voor het eerst?
Opa
: Ik weet het niet meer liefste maar al heel lang geleden.
Oma
: Weet je nog die eerste keer?.
Opa
: Als de dag van gisteren liefste.
Oma
: Je kunt het nog net zo goed , beter zelfs!
Opa
: Dank je wel liefste, jij bent ook nog net zo goed als toen.
Oma
: Ach wat ben je toch een schat, dat je me altijd weer verwent.
Opa
: Omdat ik zo veel van je hou.
Oma
: Ik vind het nog net zo fijn als vroeger.
Opa
: Ik ook liefste.
Oma
: Zullen we dit altijd blijven doen ?
Opa
: Zolang onze gezondheid het toestaat liefste.
Oma
: Beloof je me dat?
Opa
: Beloofd liefste!
(Als het lichter wordt zien we dat opa een tent probeert op te zetten
terwijl oma heel hard met een enorm karton wappert alsof het heel hard
waait)
Oma
: Zoals jij een tent op zet kan niemand beter!
Opa
: Dank je wel liefste zoals jij wappert is ook fantastisch.
Oma
: Wat ben je toch geweldig.
(De kinderen komen binnen)
Jongen
: Wouw, wat zijn jullie aan het doen......
Meisje
: Vet gaaf opa....
Opa
: Hou dit even vast wil je?
Jongen
: Wouw opa, wat een gaaf tentje?
Opa
: Ja gaaf, dat is het woord!
Vriendin
: Wat een toffe opa en oma hebben jullie !
Oma
: Wat leuk, hebben jullie een vriendinnetje meegenomen? (oma blijft
wapperen)
Opa
: Help eens even , als iemand dit even vast houd.
(De tent stort steeds weer een beetje in, de kinderen gaan helpen en het
wordt dolle pret in en om de tent)
Opa
: Jullie lusten vast wel een lekkere kop
chocolademelk met slagroom, of niet?
Kinderen
: Mmmmm jaaaa graaaag. (lachen)
(met z¹n drieën) Pinke pinke pinke rood wit blauw. Pinke pinke pinke rood.
We mogen een wens doen, maar niet hardop anders komt het niet uit.
Opa
: Hoe is het met mama en papa?
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Meisje/jongen : Mmmm niet zo goed!
Opa/ Oma
: Niet zo goed? Waarom niet?
Meisje
: Weet ik niet , ze hebben ruzie!
Oma
: Ach wat vervelend nu....
Vriendin
: Ach het went wel die van mij hebben ook altijd ruzie!
Opa/oma
: Altijd ?
Vriendin
: Ja altijd!
Opa
: Hoe kun je daarmee leven?
Vriendin
: Gewoon.
Oma
: Gewoon? Ik vind dat helemaal niet gewoon. Wij hebben nooit ruzie!
Vriendin
: Nooit?
Opa/oma
: Nee nooit!
Jongen/meisje : Nee nooit!
Vriendin
: Wat vreemd!
Opa
: Wat is daar nu vreemd aan?
Oma
: Ik vind het vreemd als mensen altijd ruzie hebben.
Genoeg gepraat nu. Wacht even (Oma houdt iedereen de trui voor die ze aan
het breien is maar hij past niemand, iedereen opgelucht)
En nu chocomelk met?
jongen/meisje/
vriendin
: SLAGROOOOOOMMMM

DERDE BEDRIJF

scène 1 (Vader, moeder, opa, oma, meisje, jongen)
(in het donker klaar gaan staan voor een foto, de vader en de moeder kijken
chagrijnig)

scène 2 (Vader, moeder, jongen, meisje, opa, oma, vriendin, buurvrouw)
(Ze zijn druk bezig met confetti te strooien en slingers uit te gooien ,
ballonnen op te blazen)
Iedereen

Moeder
Vader
Jongen
Meisje
Vriendin
Opa
Oma

: Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is
hij...
Dat vinden we allen zo prettig , jaja en daarom zingen we blij... Hij leve
lang hoera, hoera. Hij leve lang hoera, hoera. Hij leve lang hoera...
HOERA
: OOOOO liefie. Gefeliciteerd met je verjaardag! Wat wordt je al
groot...
: Gefeliciteerd met je verjaardag jongen.
: Dankjewel.
: Gefeliciteerd hè.
: Ook gefeliciteerd .
: Nog vele jaren knul.
: (komt met een taart vol kaarsjes) Van harte lieverd!
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(De jongen blaast de kaarsjes uit en iedereen klapt in de handen)
Oma
: En nu de cadeautjes!!!!!
Jongen
: Yehhh!!
Opa
: Hier jongen, van oma en mij. (De jongen pakt het skatebord of
skeelers uit)
Jongen
: Joepieieie, dat wilde ik heeeel graag . Bedankt opa en oma!!!
(omhelst ze)
Meisje
: Dit is van mij en m¹n vriendin. (Ze geeft een heel klein pakje, er
zit een gameboyspelletje in)
Jongen
: Te gek, Medabots. Ga ik straks meteen proberen.
(vader en moeder zijn even weg geweest om hun cadeau te halen, moeder komt
op met een poes en vader met een hond)
Vader
: Alsjeblieft jongen (hij geeft hem de riem van de hond)
Moeder
: Deze is van mij liefie (ze geeft de poes, de hond en de poes zien
elkaar en beginnen te blazen en te grommen, De hond rukt zich los en rent
achter de poes aan. Iedereen er achter aan. Het wordt een enorme chaos. Op
een gegeven moment heeft de vader de hond aan de lijn en de moeder de
poes)
Poes
: Sssssssssssssssssscheeeeerrrrr je weg rot hond!!!!
Hond
: Waf, waf, waf wat had je domme kat!!!
Poes
: Sssssssssullen we nog wel eensssss sssien wie hier dom isssss!
Hond
: Waf, waf wablieff . Kom maar hier als je durft!!
Poes
: Ggggggggeef je een haal over je neussss!!!!
Vader
: Heb je nu je zin! Ik zei toch geen kat. Dat geeft alleen maar
ellende!
Moeder
: O ja, die poes geeft geen ellende maar die hond. Zie eens hoe hij
tekeer gaat?
Vader
: Die rot kat van jou gaat te keer!!!!
Moeder
: Die rot hond van jou!
Vader
: Die van jou.!
Moeder
: Nee, die van jou!!
Vader
: Van jou!!!!
Moeder
: Van jou!!!1
Vader
: JOU!!!
Moeder
: JOU!!!!
Vader
: JOU, JOU, JOU !!!!!
Moeder
: JOU, JOU, JOU, JOU !!!!!!!
(intussen grommen de dieren ook nog tegen elkaar)
Oma
: Zo is het wel even genoeg. Kom kom.....Neem een lekker stukje taart!
(Oma begint taart uit te delen. iedereen begint te eten, tegen heug en
meug. Er is geen leuke stemming meer. De hond en de kat grommen al etend
tegen elkaar, de vader en de moeder kijken woedend naar elkaar)
Vriendin
: Ik moet gaan. Ik moet op tijd thuis zijn. Bedankt voor de
taart.
Meisje
: Ik breng je wel even thuis.
Jongen
: (kijkt benauwd om zich heen) Ik ook. (alle drie af, de hond er
achter aan)
(Stilte) (De poes gaat liggen slapen)
Opa
: Ahum................ (kijkt hulpeloos naar oma)
Oma
: Eh ja, misschien zouden jullie eens lekker samen op vakantie
moeten gaan!
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Opa
Oma

: Ja, dat is een goed idee. Dat zal jullie goed doen.
: Hier heb ik wat vakantie folders . Kijk er maar eens in.
Kom opa, we gaan. Dag lieverds . Kijk er maar eens in. (geeft hen een kus)
Opa
: Doe dat, op vakantie ja!!!!
(Opa en oma af)
(Moeder pakt een folder en begint er in te bladeren, vader pakt ook een
folder, een beetje ongeïnteresseerd)
Moeder
: Misschien is het wel een goed idee!
Vader
: Ja misschien wel...... Dit lijkt mij wel leuk. Een cruise in de
middellandse zee
Moeder
: Jakkes nee. De hele tijd op een boot!
Wandelen in Nepal lijkt me leuk. Of deze reis naar India met bezoek aan
de tempels van de Sikhs.
Vader
Dit lijkt me wel moo . Een boottochtje langs de Rijn
kastelen en Gluhwein
Moeder
: Oh Nee . Ik wil meer avontuur. Meer spanning en natuur, een bootreis is
passief, geef mij maar iets actiefs zoals fietsen. Of bungie-jump ...ook leuk
Ik wil de wereld zien
Naar Afrika misschien of naar Egypte de piramides zien
Of India de tempels van de Siks. Of naar de Hymalia bergbeklimmen of
gewoon wandelen, ja gewoon wandelen, ja ik wil wandelen. Ja ik wil naar
Nepal toe
Vader
: Het is veel te heet in die landen en gevaarlijk.
Moeder
: Gevaarlijk, hoe kom je er bij.
Vader
: Ja gevaarlijk. Er zit allerlei ongedierte wilde dieren en
ongure mensen.
Moeder
: Je bent zelf een onguur mens!!
Vader
: Ga je nu zo beginnen.
Moeder
: Jij begint.
Vader
: Niet waar jij!!
Moeder
: Nee jij!!!
Vader
: Jij!!!!
Moeder
: jij!!!!!
Vader
: JIJ!!!!!
Moeder
: JIJ!!!!
(De buurvrouw komt binnen, met haar voet in het verband. Ze pakt een doekje en
gaat er op staan)
Buurvrouw
: Sorry, ik stoor toch niet hoop ik?
Moeder
: Nee hoor, kom binnen!
Vader
: Ja, kom binnen!!!
Buurvrouw : Ik heb ook nog een presentje voor uw jongen, hij is toch jarig?
Vader/moeder
: Jarig ja.
Buurvrouw
: Is hij er niet?
Vader/moeder
: Nee, hij is er niet!
Buurvrouw : Oh ja....eh nou.........(ziet de folders) Oh u gaat met
vakantie?
Moeder
: Met vakantie ja!!!
Vader
: Ja met vakantie!!!!
Moeder
: Wilt u taart?
Buurvrouw
: Nou graag!
Vader
: Ja, wilt u taart?
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Buurvrouw
: Nou graag ja!
Moeder
: Taart?
Buurvrouw : Heel graag dank u!
Vader
: Taart?
Buurvrouw
: Graag dank u wel !
(Vader en moeder geven haar taart, eerst op een schoteltje maar daarna
gewoon op haar hoofd en in haar gezicht enz.)
Vader
: Taart, taart?
Buurvrouw
: Dank u!!!!
Moeder
: Taart!!!!!
Buurvrouw : Dank u wel!!
(de buurvrouw hapt en slikt de taart zo goed als het gaat op)
(Stilte)
Moeder
: Uw tuin staat er nog steeds goed bij!
Buurvrouw
: Dank u wel, uw tuin mag er ook zijn.
Vader
: Ja uw tuin staat er nog steeds goed bij!!!
Buurvrouw
: Dank u wel maar uw tuin mag er ook zijn.
Moeder
: Om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw
: Ja mijn rozen.
Vader
: Ja om maar te zwijgen over uw rozen!
Buurvrouw : Ja mijn rozen ja.
Moeder
: Hoe is het met uw voet?
Buurvrouw : Mijn voet? Oh goed hoor!
Vader
: Ja hoe is het eigenlijk met uw voet?
Buurvrouw
: Goed hoor ,dank u.
(De hond komt binnen rennen springt op de buurvrouw af en begint aan haar
te likken vanwege de taart. De buurvrouw is bang voor de hond maar zegt
niets. de hond wordt steeds wilder vanwege de taart en begint in haar been
te bijten)
Moeder
: Laat dat af. Heeft u pijn?
Buurvrouw : Nee het valt wel mee hoor.
Vader
: Ja, laat dat, heeft u pijn?
Buurvrouw
: Nee het valt wel mee hoor!!! ik moest maar weer eens op huis
aan. Bedankt voor de taart!
Moeder
: Geen dank, graag gedaan! Kom nog eens terug!
Vader
: Ja geen dank, graag gedaan . Kom nog eens terug!
(de buurvrouw hinkelt af met het cadeautje nog in de hand)
Moeder
: Aardige vrouw!
Vader
: Ja aardige vrouw, ja!!! (Vader af en de moeder aan de andere kant
af)

Scène 3 (Jongen, meisje, vriendin)

(Op het schoolplein. Iedereen is aan het gameboyen)

Jongen
Meisje

: Dit is echt een gaaf spelletje.....
: Ja, is ie goed?
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Vriendin
Jongen
Meisje
Vriendin
Meisje
Jongen

: Ik wil het ook wel een keer spelen, als je het goed vind?
: Ja hoor, dat is oké!...Ik heb de sleutel voor level 3 al bijna joh....
: Ik ben nu ook op level 3 (tegen haar vriendin) en jij?
: Nee nog niet. Die strohalm kan ik niet vinden!!!
: Ben je daar pas? Daar ben ik al lang geweest joh!
: Jammer van m¹n feestje! Ja, ja ..... ik heb hem bijna.....de
sleutel ....nee hè...
Vriendin
: Het was toch best gaaf?
Meisje
: Gaaf? gaaf? Wat was daar nu gaaf aan?
Vriendin
: Nou die hond en die kat. Lachen toch?
Jongen
: (Twijfelend) Ja, misschien!
Vriendin
: Ik kreeg op m¹n verjaardag alleen een goudvis. Saai!!!!
Jongen
: Ja dat is wel saai ja. Ik heb hem ......
Meisje
: Saai ja! Wat heb je?
Jongen
: De sleutel voor level 3...
Meisje
: Ik hoop wel dat pa en ma gauw weer wat gezelliger worden!
Jongen
: Ja ik ook. Balen man!
Vriendin
: Ik heb het opgegeven!
Jongen/meisje
: Wat? ( ze kijken allebei naar haar gameboy) .....
Jongen
:Wat heb je opgegeven?
Vriendin
: Niet wat maar wie!
Jongen/meisje :Wie?????
Vriendin
: Ja, wie!
Meisje
: Wie dan?
Vriendin
: Mijn ouders
Jongen/meisje : Je ouders ????
Vriendin
: Ja mijn ouders, ja.
Meisje
: Heb je je ouders opgegeven
Vriendin
: Ja!!! Voor Gerry Hopper
Jongen/meisje : Gerry Hopper????
Vriendin
: Ja voor Gerry Hopper!
Jongen
: Wie is dat dan Gerry Hopper?
Vriendin
: Dat is iemand van de tv!
Jongen/meisje : Van de tv?
Vriendin
: Ja. Daar gaan mensen heen die ruzie hebben.
Meisje
: En wat gebeurd er dan?
Vriendin
: Dan krijgen ze of nog meer ruzie of ze maken het weer goed!
Jongen
: Cool!
Vriendin
: Ja wie weet helpt het om mijn ouders hun ruzies te stoppen!
Jongen
: Komen ze dan op de tv?
Vriendin
: Ja volgende week!
Meisje
: Gaaf !!!
Jongen
: Vet!!!
(De bel gaat en ze slenteren af met hun schooltas)

Scène 4 (Poes, hond, vader, moeder)
(op muziek)
(De kat komt trots op en gaat zich zitten wassen....de hond komt op een
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besluipt de kat.De kat heeft hem al lang gezie n maar doet net alsof ze
niets door heeft... de kat gaat nonchalant rondlopen e n doet net of ze de
hond niet ziet, de hond wordt steeds opgewondener maar durft niet dichter
bij te komen . Als de hond haar wil bespringen staat ze op blaast en geeft
hem een haal over zijn neus. De hond krimpt in elkaar en begin t te janken
en over z¹n neus te wrijven)
Hond
: Valse kat, waf. Oeoeoe
Poes
: Wat jij van plan was was heel vriendelijk zeker? mauw.
Hond
: Ik was niets van plan. Woef . Ik liep hier alleen naar binnen!
Poes
: Ja,ja, meneer liep hier alleen naar binnen . Mrauw
Hond
: Ja. ik deed niets! wrafff
Poes
: Ik deed ook niets.
Hond
: Noem dat maar niets....(wrijft over z¹n pijnlijke neus) wraaafff
Poes
: Was jij van plan om hier te blijven? Miauw
Hond
: Ja, ik mag hier net zo goed zijn als jij! Woef, woef.
Poes
: Ik was hier het eerst!
Hond
: Nou en wat maakt dat uit?
Poes
: Dat maakt heel veel uit. Dit is mijn territorium! Miauw
Hond
: Helemaal niet. Van mij!!! Woef, woef, woef.
(De poes begint overal tegen aan te piesen)
Hond
: Dat kan ik ook !!!!
( de hond gaat nu ook piesen, op dat moment komt de moeder net op)
Moeder
: Gatver.......Vieze hond, kom hier. Jakkes wat stinkt het hier....Ga
in je mand vies beest.!
Hond
: (gaat beschaamd in z¹n mand liggen) Ik krijg jou nog wel, valse
kat!!!
Poes
: Dat zullen we nog wel sssssien pprrrrrrrrr (geeft de moeder een
kopje, ze krijgt een aai)
Moeder
: Ja jij bent lief. Wil je een lekker visje? Ja wil
je dat ? Ja jij krijgt een lekker visje van mama. Hondje niet. Die heeft
straf, die is stout.
Hond
: (heel zielig jankend) Wat gemeen ik deed het niet eens maar die rot
kat. Wroef
Poes
: Hondje is stout, af hondje, hondje in mandje, hondje geen eten,
hihihi Mrauww.
(De poes gaat spinnend bij de moeder liggen, deze aait haar)
Moeder
: Ja wacht maar even poesie dan gaat mama een lekker visje voor je
halen. (moeder af)
Hond
: Kreng, je hebt het mooi voor elkaar he. Woef!
(hij springt uit de mand en rent achter de kat aan)
Poes
:Was jij van plan hier nog lang te blijven? Als ik jou was zou ik maar
gauw verdwijnen. Ik ben de baas en dat zal altijd zo blijven
Ik zal ook altijd meer aandacht krijgen
Poes
Hond
Poes
Hond
Poes
Hond

:Poezen zijn veel slimmer dan die domme honden
:Dat is echt niet waar stomme kat
:Mensen houden meer van ons dan van honden
:Dat is echt niet waar stomme kat
:Poezen zijn veel mooier dan jullie honden
:Ach rot op stomme lelijke kat
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Poes

:Poezen zijn ook schoner dan die vieze honden. Veel schoner. Poezen
zijn in alles beter.
Hond
:Echt niet, echt niet
Poes
:Poezen zijn in alles beter, beter
(er valt iets om, op dat moment komt de vader op)
Vader
: Wat is dat hier voor een toestand (De hond springt gauw in z¹n
mand)
Braaf hondje. Lig je lekker in je mand? (geeft de hond een klopje)
Wat doet die rot kat hier. Kijk eens wat je gedaan hebt? ( hij zet het
omgegooide ding recht en gaat op de poes af)
Poes
: Ik deed het niet. Dat zag je best. Ggggrrrrrrkkkkssssssss (hoge rug
en een haal over de vingers van de vader)
Vader
: Au rot beest. Kom hier jij! (geeft de kat een schop, die rent af)
Hond
: Zo haar verdiende loon!!! Waf, waf, waf.
Vader
: Braaf beestje, kom bij baasje. Kom rakker. Kom maar bij baasje. Ga
je mee dan gaan we naar het park, daar kun je lekker rennen. En dan krijg
van mij een lekker bot, ja een lekker bot.
(De vader en de hond gaan af)
(De moeder komt op met schoteltje vis)
Moeder
: Daar ben ik weer. Waar is de poes gebleven? Ik begrijp er niets
van? Poes, poes, poes, poesie waar ben je (gaat al roepend af)

VIERDE BEDRIJF

Scène 1 (Vader, moeder, meisje, jongen, opa, oma)
(Iedereen gaat weer klaar staan voor een foto, met veel geruzie. als het
flitst zien we dat de vader en de moeder erg kwaad kijken en erg lelijk
zijn)

Scene 2 (Jongen, meisje, vriendin, hond, poes, vader, moeder, buurvrouw)
(De kinderen kijken naar de tv)
Jongen
: Op welke zender komt het ?
Vriendin
: Op 5 !
Meisje
: Spannend!........Ben je zenuwachtig?
Vriendin
: Best wel!
Jongen
: Cool joh, je ouders op tv!
Vriendin
: Mwoh.....
(De kat komt krijsend over rennen, de hond er blaffend achter aan)
Meisje
: Stil...het begint. ( We horen geluiden van de tv. Gerry Hopper is
er op )
Jongen
: Kijk daar is je moeder.....te wauw!
Meisje
: Vet gaaf hè!
Moeder
: (Komt kwaad op) Waar is papa?
Jongen/meisje : Sssssst. Haar ouders zijn op de tv!
Moeder
: Waar is die man....kijk eens wat hij heeft gedaan!!!! (ze houd een
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minuscuul klein slipje omhoog) Heeft ie weer mijn mooiste fijne slipjes
op 90 graden gewassen. Ik doe hem wat.....(Loopt kwaad af)
Jongen
: Ze doen het goed....je ouders!
Meisje
: Ja ze doen het goed!
Vriendin
: Ja goed hè?
Vader
: Komt in een roze pak op (Woedend) Waar is jullie moeder?......Kijk
eens wat ze met mijn mooie witte lievelingspak heeft gedaan!!!! Met een
rode sok gewassen. Niet te geloven. Als ik haar te pakken krijg!!!!
( Hij ziet de schilderijen van de moeder staan, loopt er heen en begin t
er op te tekenen)
Ha, ha, ha ha, dat zal haar leren.(Hij loopt voldaan af)
(De hond komt jankend over rennen de kat er blazend achter aan)
Meisje
: Waar zijn ze mee bezig?
Jongen
: Dat gaat niet goed!
Vriendin
: (gaat helemaal op in de tv) Juist wel. Het gaat goed, kijk maar!
(Moeder komt op in schildersjas, ze loopt naar haar schilderij en begint
keihard te gillen)
Moeder
: Neeeeeeee, Neeeeeee. Het is niet waar!!!!!! ( ze laat het
schilderij zien, het is een naakt waar de vader heel lelijk een bikini
op heeft getekend, moeder gillend af)
Jongen
: Wat zijn ze kinderachtig bezig zeg!
Meisje
: Ja niet te geloven.
Vriendin
: Ik vind ze juist erg goed, fantastisch (In de tv)
Moeder
: (Komt weer op met de stropdassen van haar man en begint ze
satanisch doormidden te knippen)
Zo, ha, ha!! Zo, zo en nog een . Net goed!!!!! (Ze gooit de boel neer en
gaat af)
Meisje
: (Loopt naar de stropdassen) Dit zal papa niet leuk vinden!
Jongen
: Nee, echt niet !!!!
Meisje
: Oh, oh daar heb je hem!
Jongen
: Oren dicht ( ze stoppen de vingers in hun oren)
Vader
: (Komt zoekend op) Heeft iemand mijn
stropd.......a....ss....en.....gez.....(loopt naar de knipsels op de
grond, begint te krijsen) Heks, furie, feeks.........ik zal
je.........(hij loopt met de schaar naar een plant van de moeder en
knipt alle bladeren door midden) Deze en deze en die en die, ha ( Hij
loopt weer woedend weg)
( De kat en de hond komen blazend en blaffen over rennen)
Jongen
: Dit loopt niet goed a-af!
Meisje
: Nee-ee! Dit gaat helemaal mi-is!
Vriendin
: (Helemaal blij) Het loopt volgens mij wel goed af.
Moeder
: (Komt op met een gieter, loopt naar de plant . Ziet wat er is
gebeurd en loopt ziedend af) Die rotzak!!!!!!
(Intussen horen we gejuich op de televisie)
Vriendin
: het is goed gekomen tussen mij ouders. Kijk ze houden van elkaar!
(Ze huilt van vreugde en de jongen en het meisje omhelzen haar)
Kom we gaan er heen!!!! ( Ze gaan af)
(Vader en moeder komen scheldend op )
Moeder
: Hoe kun je mijn slipje.....
Vader
: Hoe kun jij, mijn pak.......
Moeder
: En mijn schilderij, vreselijk.....
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Vader
Moeder
Moeder
Vader

: En mijn stropdassen dan.....
: De plant.....
: Kouwe kikker met je duffe dossiers. Ik wordt ziek van je smetvrees
: Slome soepkip Je vind jezelf wel hip. Met je wierook en je kloddertjes verf
Er is geen dag dat ik niet ziek wordt van je linzentroep die jij kookt
Moeder
: Weet je wat. Ik van jou vind een saaie vent zonder talent.
Vader
:Nijlpaard
Moeder
:Stinkdier
Vader
:Varken
Moeder
:Houtworm
Vader
:Wurgslang met je giftige tong
Moeder
:Sluipwesp
Vader
: Aasgier
Moeder
: Jakhals
Vader
: Inktvis
Moeder
: Adder met je giftige bek
Buurvrouw : (Komt op met de voet en haar been in het verband ) Sorry, ik
stoor toch niet hoop ik?
Vader
: Ah de buurvrouw!!! Nee hoor helemaal niet kom binnen!!
Moeder
: Ja, buurvrouw kom binnen!!!!
Vader
: U komt een kopje suiker lenen zeker?
Buurvrouw : Ehe....ja, maar....
Moeder
: U brengt het morgen weer terug natuurlijk!!
Buurvrouw
: Dat spreekt voor zich!
Vader
: En u wilt zeker ook koffie?
Buurvrouw
: Ehe...Je graag.
Moeder
: Ja, wilt u koffie?
Buurvrouw : Ja graag.
Vader
: Koffie!!!
Buurvrouw
: Ja, graag.
Moeder
: Koffie?
Buurvrouw : Graag.
( Vader en moeder beginnen koffie in te schenken , eerst in kopjes)
Vader
: Koffie?
Buurvrouw : Ja dank u wel.
Moeder
: Koffie?
Buurvrouw : Ja dank u.
(Vader en moeder beginnen de koffie over haar hoofd te gieten, de
buurvrouw vertrekt haar gezicht pijnlijk maar ze zegt niets)
Vader
: Suiker en melk?
Buurvrouw
: Nou eh......
Moeder
: Suiker en melk?
Buurvrouw
: Ehe....nou ja.
(Vader en moeder beginnen eetlepels suiker en een kannetje melk over haar
uit te strooien)
Buurvrouw
: Ehe.....bedankt.
Vader
: Lepeltje?
Buurvrouw
: Graag.
Moeder
: Lepeltje?
Buurvrouw
: Nou graag.
( Moeder stopt de eetlepel hardhandig in haar mond . Stilte)
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Moeder
Buurvrouw
Vader
Buurvrouw
Moeder
Buurvrouw
Vader
Buurvrouw

: Uw tuin staat er weer goed bij!
: (met de lepel in de mond) Dank u uw tuin mag er ook zijn.
: Ja , uw tuin staat er weer goed bij!
: (met de lepel nog in de mond) Dank u uw tuin mag er ook zijn.
: Om maar te zwijgen over uw rozen!
: Ja mijn rozen.
: Ja om maar te zwijgen over uw rozen!!!
: Ja, ja mijn rozen ja.
Ik moet maar weer eens op huis aan.
Moeder
: Heel fijn, kom nog eens terug!!!
Buurvrouw : Ja graag! Dank u.
Vader
: Ja, heel fijn, kom nog eens terug!
Buurvrouw
: Ja, heel graag. Dank u.
(De buurvrouw strompelt af)
Moeder
: Aardige vrouw!!!!
Vader
: Ja, aardige vrouw!!!!
(Vader en moeder beide woedend af)

Scène 3 (Jongen, meisje, vriendin)
(Op het schoolplein)
(Het meisje en de vriendin zijn aan het gamegoyen en de jongen wil graag
voetballen)
Meisje

: Ik heb het kistje in de torenkamer gedaan en het vogelnestje aan
de wilg gehangen en toch heb ik de sleutel voor level 5 nog niet!
Vriendin
: Wat goed ben je al bijna bij level 5?
Meisje
: Ja, ik heb gisteren de hele dag door gespeeld!
Vriendin
: Mag dat van je ouders?
Meisje
: Ja hoor!
Vriendin
: Ik mag niet de hele dag spelen op m¹n gameboy.
Jongen
: Doet er iemand mee met voetbal?
(ze antwoorden niet)
Meisje
: Wij hebben onze ouders ook opgegeven!
Vriendin
: Voor Gerry Hopper?
Jongen/Meisje : Ja, voor Gerry Hopper!
Vriendin
: Mijn ouders hebben geen ruzie meer!
Jongen
: Wat gaaf man!
Meisje
: Wat goed! Ik hoop dat het bij onze ouders ook werkt.
Vriendin
: Ik heb het kasteel gevonden! Wat werkt?
Meisje
: Nou geen ruzie meer!
Vriendin
: Nu nog naar binnen, maar waar zit de deur? Ruzie, wie heeft er
ruzie?
Jongen/meisje : Onze ouders!
Vriendin
: Jullie ouders? Oh wacht even daar zie ik iets!
Meisje
: Ja dat weet je toch wel!
Vriendin
: Wat weet ik? Ja daar zit ie.
Jongen
: Wie?
Vriendin
: De deur.
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Meisje
: Nee onze ouders!
Jongen
: Wat papa en mama? (Kijkt in de gameboy)
Meisje
: Neee, niet ........Nou laat maar .
Jongen
: heeft er iemand zin in voetbal?
Vriendin
: Ik krijg die deur niet open...... Hoe moet die deur nou open?
Meisje
: Wat moet ik nog meer doen om die sleutel te krijgen?
Vriendin
: Dus ze gaan naar Gerry Hopper je ouders?
Jongen/meisje : Ja.
Vriendin
: Wanneer komt het op de tv?
Meisje
: Volgende week!
Jongen
: Gaat er nu nog iemand mee voetballen?
Vriendin/meisje: NEEEE
(De bel gaat en de kinderen lopen af)

Einde Zichtversie
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