Geen dag zonder theekransjes
Een verhaal van Karbonkel

(Een korte sketch voor 6/7 spelers geschreven door Remco Klop)

Rollen: - deftige dames van club make up : - Michelle
- Esmée
- Miranda
- Snaffie …………………………………………….een dief
- Kabouter Wesley…………………………….mopperkont(bekend van tv)
- Karbonkel………………………………………..een trol
- (verteller/inleiding)

Het verhaal:
Dit is het merkwaardige verhaal van Karbonkel. Karbonkels zijn trollen,
aparte wezens, maar als zo’n Karbonkel ook nog verhalen gaat schrijven
wordt het pas echt raar…

(vooraf. Muziek aan . Snaffie is op dievenpad. Op het toneel liggen en
staan diverse ‘waardevolle’ spullen die Snaffie steelt. Na enkele
ogenblikken lijkt hij echter iets te horen , hij pakt snel nog wat en maakt
zich uit de voeten. Michelle komt op , ze slaapwandelt. Na wat rond te
hebben gezworven , verdwijnt ze weer. De muziek fade out )
(opkomst Karbonkel, met groot potlood en vel papier in de handen , en
kabouter Wesley. Ze lijken al enige tijd met elkaar in gesprek)
Karbonkel : …nou , wat ik dus bedoel, is dat IK dus, nu ik eenmaal KAN
schrijven , en dat heeft heel wat tijd gekost, dat IK dus, ook MOET
schrijven !
Kabouter Wesley: Bah, ik haat moeten ! Moeten is zo ontzettend
moeten! En, dat haat ik !
Karbonkel: Ja, ja, ik zeg ook niet dat ik het leuk vind, maar kijk…
(legt het papier neer en het lijkt er nu op dat het potlood wordt
aangetrokken als een magneet door het papier. Karbonkel moet moeite
doen om het potlood in bedwang te houden)…het lijkt wel of ik betoverd
ben, ik moet het potlood wel op het papier zetten en een verhaal gaan
schrijven …(beweegt met het potlood over het vel papier)
Kabouter Wesley: En dan ? Nou, spreek op, Karbonkel man ! Wat dan?
Karbonkel: (‘schrijvend’) Nou, dan gebeurt het !
Kabouter Wesley: Wat gebeurt er ?
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Karbonkel : Nou, kabouter Wesley, alles wat ik op schrijf gebeurt ! Het is
net alsof mijn verhalen tot leven komen! Wat gebeurt schrijf ik, en wat ik
schrijf gebeurt !! (‘schrijft’ weer)
Kabouter Wesley: (kijkt even naar wat Karbonkel ‘opschrijft ‘) Wat
schrijft ge nu op ?
Karbonkel : (‘almaar schrijvend’) …GEEN DAG ZONDER THEEKRANSJES,
EEN VERHAAL VAN KARBONKEL …
Kabouter Wesley: Ik haat theekransjes…
Karbonkel: (‘schrijft verder’) OP EEN DAG GEBEURDE ER IETS
VRESELIJKS BIJ DE DEFTIGE DAMES MICHELLE, ESMÉE EN MIRANDA …
Kabouter Wesley: (opeens paniekerig ) Wat ? Wat schrijft ge ? Deftige
dames? Toch niet … deftige dames? Van die… deftige dames, die deftig
zijn …?
Karbonkel: Oh ja hoor, hoezo ?
Kabouter Wesley: Ik haat deftige dames, die deftig zijn ! Snel ! Schrijf
dat ik weg wil! Ik wil weg , want ik ril van deftige dames(rilt) . Snel !
Karbonkel: (haalt zijn schouders op en ‘schrijft ‘) EN, TOEN GING
KABOUTER WESLEY SNEL WEG…
Kabouter Wesley: Dank je ! (zwaait) Dag ! (loopt snel weg)
Karbonkel : (‘schrijft’)… terwijl er nog steeds iets gebeurd was bij de
deftige dames … (gaat naar de zijkant . ‘schrijft verder’)
(opkomst Michelle )
Michelle: (komt op met een lege koektrommel) OH nee , hè ! Niet weer!
Wie doet zo iets nou ? Ik kan het wel uitschreeuwen ! WHAAA !
(opkomst Esmée en Miranda. Ze lopen direct naar Michelle)
Esmée : Michelle ? Wat is er ?
Miranda : We hoorden je gillen ! ben je gevallen ?
Esmée: Is er iets met je make up ?
Miranda: Is je lippenstift uitgedroogd ?
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Esmée : Je mascara uitgelopen?
Miranda: Je rouge verbleekt ?
(Michelle schudt haar hoofd)
Michelle: Nee, het is veel erger ! (laat het lege blik zien ) Al onze
theekransjes zijn weg !
Alle drie samen : WHAAAA !
Karbonkel: (‘schrijvend’ ) GESTOLEN… PUNT ! (zet een punt )
Miranda: Gestolen ?
Michelle: Ja, net als gisteren , eergisteren, de dag daarvoor en daarvoor ,
en daarvoor…
Karbonkel : (‘schrijvend’) … EN DAARVOOR ! CLUB MAKE UP HAD TE
MAKEN MET EEN NIETSONTZIENDE THEEKRANSJES DIEF ! WIE ZOU
ZOIETS NOU DOEN ?
De dames samen : (wijzend naar Karbonkel) Nou, Jij !!!
Karbonkel : (kijkt naar de dames) Ikke ?
Esmée: Ja, wie anders? Jij bent tenslotte een boosaardige karbonkel !
Miranda: (handen in de zij ) Precies ! Dus, vertel op ! Waar zijn de
theekransjes ?
Karbonkel: Nou, niet bij mij in elk geval … en trouwens, stil jullie! Dit is
mijn verhaal, ik ben de schrijver en dus de baas ! (geheimzinnig)
Misschien zijn de theekransjes wel bij … (er volgt een gespannen stilte)
(Kabouter Wesley komt op tijdens de stilte. Hij kijkt iedereen aan en lijkt
niet blij)
Kabouter Wesley: Ik haat stiltes!
Karbonkel: Kabouter Wesley! Mijn beste vriend!
Kabouter Wesley: Jouw beste vriend? Kom nou! Mijn beste vriend dat
ben ik zelf ! Ik kan namelijk heel goed opschieten met me zelf ! Kijk maar!
(praat tegen zichzelf. Wisselt steeds heen en weer van plek)
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-Hé , kabouter Wesley! Beste vriend !
-Ha, kabouter Wesley! Mijn best vriend!
-Hoe is het nou ?
-Nou, het gaat. Alleen denken ze dat ik theekransjes heb gestolen . En je
kent me, dat haat ik !
-Ja, ik snap precies wat je bedoelt. En nu , wat nu ?
-Geen idee ! Maar ik ga zitten mopperen in een hoekje en heel boos
kijken!
-Ik doe mee !
(kabouter Wesley loopt naar een hoekje en gaat mopperen )
Kabouter Wesley: mopper , mopper, mopper , mopper…
Karbonkel: (‘schrijft weer’) …MOPPER, MOPPER, MOPPER ,
MOPPER…TOEN OPEENS !
(muziek van het begin weer aan. Snaffie komt op en gaat weer op
boevenpad . Hij heeft niet in de gaten dat hij nu gezien wordt door de
dames en kabouter Wesley. De dames beginnen hem zelfs stiekem te
volgen . Na enig gesluip, stopt de muziek )
Karbonkel: (‘schrijft’) BETRAPT !
De dames en Kabouter Wesley samen : Betrapt !
Kabouter Wesley: Daar heb je de dief. Ik haat dieven !
Esmée : Je bent erbij ! Snaffie ! Jij bent de dief van onze theekransjes!
Snaffie : (verbaasd) Theekransjes ? Ik snap niet waar jullie het over
hebben! Ik ben een meester dief , een top crimineel , geen kruimeldief .
(trots) Ik steel alleen het beste van het beste, juwelen. sieraden, goud en
zilver, porselein … maar zeker geen theekransjes. Bah, ik lust ze niet
eens!
Karbonkel : (‘schrijft’) IEDEREEN WAS VERBAASD !
Allen (behalve Karbonkel en Snaffie): Hè ?????
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Karbonkel : (‘schrijft’) WIE WAS DAN DE DIEF ?
Snaffie : (verontwaardigd) Ik niet, in elk geval !(geheimzinnig) Maar ik
weet wel wie het zou kunnen zijn …!
(iedereen kijkt gespannen naar Snaffie, die lang wacht)
Karbonkel: (‘schrijft’) IEDEREEN WACHTTE AF, DE SPANNING WAS OM
TE SNIJDEN !
Kabouter Wesley: Ik haat gesneden spanning !
Karbonkel : (‘schrijft’) EN TOEN ZEI SNAFFIE …
Snaffie: Het is Michelle ! Zij heeft de theekransjes gestolen ! Ik heb haar
zelf gezien !
Esmée, Miranda en kabouter Wesley : Michelle ???? (kijken naar haar)
Esmée: Maar dat is belachelijk !
Miranda : absurd !
Esmée: Van de gekke !
Kabouter Wesley: Tenzij, ze is gewoon een snoepkous !?
Michelle: (gelaten) Ja, dat ben ik.

Einde zichtversie….

