ER WAS GEEN HOND
Kort stuk over een tweeling die zorgt dat hun vader
een nieuwe vriendin krijgt.

Patty van Amsterdam
….

Er was geen hond
Mieke en Kim zijn een tweeling. Zij zijn bijna jarig en willen het allerliefste een hond voor hun
verjaardag hebben. Echter zorgt de nieuwe vriendin van hun vader er voor dat dit niet gebeurt.
Mieke en Kim doen er alles aan om hun zin te krijgen en hun stiefmoeder weg te krijgen. Ze gaan zelf
op zoek naar een nieuwe vriendin voor hun vader die wel leuk is en van honden houdt.
Rollen:
Mieke (tweeling)
Kim (tweeling)
Vader
Vriendin van vader: Nikita
Nieuwe vriendin: Wiesje
Buurvrouw Toos
Tante Ellie
Het stuk speelt zich af in huis bij de familie Janse. Het decor bestaat uit 2 kamers. De huiskamer en
de slaapkamer. Tussen de 2 kamers zit een wand met een deur. Het deel waar gespeeld wordt is
verlicht. De ander donker. Links is de keuken (niet zichtbaar) en de achter uit gang is de deur naar
buiten toe.
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Scene 1
Kim zit op de rand van hun bed en Mieke ligt op de grond met haar gezicht naar het publiek. Allebei
met een kladblokje in hun handen. Ze zijn bezig een verlanglijstje te maken voor hun verjaardag. Ze
zitten in pyjama. Het is al laat in de avond, maar ze blijven altijd op tot hun vader terug uit werk
komt.
Mieke: Weet jij iets anders?
Kim: Nee. Niks.
Mieke: (boos) Die hond kunnen we net zo goed doorstrepen, die krijgen we toch niet.
Kim: En dat komt allemaal door die stomme Nikita
Mieke: Ze is de ergste vriendin van papa die we ooit hebben gehad. Als zij er niet was hadden we
hem wel gekregen.
Kim: Misschien krijgen we er toch wel eentje en luistert papa niet naar haar?
Mieke: Ze heeft gedreigd het uit te maken als er een hond in huis kwam en pap is bang dat ze dat ook
echt zal doen.
Kim: Ik zou het niet erg vinden als ze ophoepelt.
Mieke staat op en loopt naar het raam en kijkt naar buiten.
Mieke: Was mama maar niet dood gegaan, kinderen met moeders hebben het veel leuker dan wij.
Kim: Nou, de moeder van Steffi is anders ook heel vervelend hoor.
Mieke: maar die heeft tenminste wel een hond.
Mieke gaat naast haar zus op de rand van het bed zitten. Er volgt een stilte.
Mieke: wacht eens even. Ik heb het!
Mieke: Pap zei dat we meerdere dingen op een lijstje moesten zetten zodat mensen kunnen kiezen
als ze iets niet willen geven. Daarom maak je een lijstje.
Kim: Ik weet geen meerdere dingen. Ik wil maar één ding.
Ze loopt weg en laat zich op bed vallen.
Mieke: we willen toch zo graag een hond..
Kim: Ja. Maar we krijgen hem toch niet.
Mieke: Luister (gaat naast haar zusje zitten). Denk je dat papa ons iets zou geven wat niet op ons
lijstje staat? Ze lacht geheimzinnig
Kim: Wat bedoel je?
Mieke: We schrijven op; keuze 1:een zwarte hond. Keuze 2: een witte hond. Keuze 3: een gevlekte
hond. Dan moet hij ons wel een hond geven! Wat vind je er van?
Kim: Mieke, je bent een genie!
Ze springen in de lucht. Vanuit de keuken komt Nikita de woonkamer binnen met een glas wijn in haar
handen. Ze roept richting de slaapkamer van de meisjes en daarna weer de keuken in:
Nikita: Hé, kunnen jullie even stoppen met springen! We zijn geen trampoline!
Mieke gaat voor de (dichte) deur staan met haar handen in haar zij en steekt haar tong uit.
Mieke: Stom mens!
Kim loopt met het lijstje naar haar zus.
Mieke: Maar wat als ze het echt uit maakt? Dan is papa heel verdrietig.
Kim: Maar dan hebben wij een dubbel verjaardagscadeau.
Er komt een geluid van een dichtslaande auto deur. Vader komt thuis van zijn werk.
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Mieke: Ik hoor papa thuis komen. Laten we onze lijst geven!
Enthousiast slaan ze deur dicht en willen ze naar binnen rennen. Nikita hoort dit.
Nikita: He! We slaan hier niet met deuren in huis. Jullie gaan terug je kamer in en komen opnieuw
rustig binnen!
Vader: He lieve dames van me!
De meisjes rennen op hun vader af en vallen in zijn armen.
Mieke: Kijk pap! We hebben onze lijst klaar. Volgens afspraak; 3 verschillende dingen
Vader neemt de lijst aan en gaat op de bank zitten om het lijstje te lezen. Na een stilte barst hij in
lachen uit.
Vader: Slim bedacht, maar wat moet ik hier mee?
Kim: Je moet iets geven van onze lijst!
Vader: En Nikita dan? Jullie weten dat ze uit huis gaat als we een hond nemen en ik ben nog nooit zo
gelukkig geweest sinds dat mama..
Mieke: Maar Nikita wil helemaal niks! We mogen niks, ze is een vervelend mens! Laat haar gaan
papa. Wij zijn echt dolblij als zij weg is. Er zijn veel leukere vrouwen dan haar!
Kim: We hebben veel liever dat we elke dag magnetron maaltijden moeten eten, in vuile kleding
lopen en zelf onze kamer stofzuigen en dat zij weg is.
Vader: Dus jullie hebben liever een hond in huis dan dat ik gelukkig ben met Nikita?
De meisjes zwijgen
Vader: Goed. Ik zal nog eens met haar praten. En jullie vast naar bed; hup hup.
De meisjes gaan in bed liggen met een schermlampje aan.
Mieke: Ze wil gewoon geen hond om ons te dwarsbomen. Ze doet er alles aan om ons te pesten. Ze
wil zeker dat wij uit huis gaan, zodat ze papa voor zich zelf heeft.
Kim: Het lijkt wel of papa bang voor haar is. Ik denk namelijk dat hij zelf ook een hond wil.
Mieke: Misschien kan hij haar wel overhalen.
Mieke: Welterusten
De volgende ochtend. Vader zit aan tafel met zijn krant. Nikita dekt de tafel en brengt vader koffie.
Nikita: Goedmorgen popje van me. Geniet van je koffie, ik zal ondertussen een lekkere tosti maken
voor de meiden.
Ze loopt de keuken in. De meiden komen enthousiast hun slaapkamer uit en springen aan tafel.
Kim: En en en en? Wat zei ze?
Vader zucht en legt zijn krant neer op tafel.
Vader: Sorry dames.
De meiden gaan naast hun vader zitten. Nikita brengt twee borden met aangebrande tosties en zet
deze met een gemeen lachje voor hun neer. De meisjes kijken tegelijk heel verdrietig naar hun tostie
en Nikita loopt al neuriënd terug naar de keuken. Het licht wordt zwart.
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Scene 2
De meisjes komen terug uit school (uit de voordeur op) met een rugzak om. Nikita is de woonkamer
aan het stofzuigen. Ze komen binnen en doet de stofzuiger uit.
Nikita: Hoe durven jullie zomaar naar binnen te lopen met die vieze zandschoenen aan terwijl ik hier
net alles gezogen heb?! Hup, uit die schoenen! Ik ga boodschappen doen en als ik terug kom wil ik
dat jullie de hele vloer hebben schoon gemaakt. Begrepen?!
Mieke pakt een stoffer en blik en Kim een natte doek.
Mieke: Ik zou het helemaal niet erg vinden als we gewoon met z’n drietjes waren. Jij, papa en ik.
Kim: Ik ook niet. Maar papa is zo blij met haar.
Mieke: Maar ze is verschrikkelijk!
Kim: Weet je wat Mieke? We gaan gewoon samen op zoek naar een nieuwe vriendin voor papa.
Eentje die wel van kinderen en honden houdt.
Mieke: Maar waár gaan we die zoeken? Weet jij een goede vriendin voor papa?
Kim: Ik zat te denken aan tante Ellie. Ellie is dan wel de zus van mama, maar ik denk dat ze even lief
voor papa en ons zal zijn als mama. Ze komt immers graag langs om met ons wat leuks te gaan.
Mieke: Maar die heeft al een vriend..en ze wil ook geen kinderen. Dus die valt af.
Kim: Maar hoe kwam papa dan al die andere vriendinnen voor Nikita?
Mieke: Via internet. Hij plaatste altijd een advertentie op zo’n site om een vrouw te vinden.
Kim: Nou, laten wij dat dan gaan doen voor papa!
Mieke: Dat is een goed idee! Geef de laptop eens. Eens kijken.. als ik nu in typ: vrouw vinden voor
man.. Hé Kim kijk; hier: op zoek naar een serieuze relatie voor hoogopgeleide mannen. Eens kijken..
mmm… plaats advertentie. Kijk!
Kim: Maar er staat dat we 18 moeten zijn! Dat zij we toch niet?
Mieke: ah, gewoon stiekem. Ik druk op ‘ja’. He, we moeten betalen?! Kost het geld? 15 euro?!
Kim: Gaan we het doen? Gaan we er geld voor betalen? Het is wel 15 euro.
Mieke: Ik heb wel 15 euro over een leuke vriendin voor papa. Dan wordt het weer gezellig in huis.
Laten we onze spaarpotten pakken en kijken hoeveel we hebben.
Ze lopen naar een kast en halen 2 spaarpotjes er uit. Er komt wat muntgeld uit en ze gaan tellen.
Kim: Dan hebben we samen 10 euro en 35 cent. Dat is niet genoeg.
Mieke: Laten we dan geld vragen voor onze verjaardag!
Kim: Maar dat is te laat. We moeten de hond krijgen op onze verjaardag, dus ze moet voor die tijd
opgehoepeld zijn. Laten we ze bellen om te vragen of we of we voor 10 euro een advertentie mogen
zetten.
Mieke: Maar dan moeten we wel doen alsof we een man zijn die ouder dan 18 is.
Kim pakt de telefoon en probeert een zware stem na te doen.
Kim: Ja, Hallo. U spreekt met Ki..eh Mik. Ik ben op zoek naar een leuke vrouw die lief is voor mijn
kinderen. Ja. Ik wil een advertentie plaatsen ja, maar graag voor 10 euro omdat ik niet meer geld heb
in mijn spaarpot eh op mijn rekening. Nee meneer ik ben echt een man. Nee, ik doe niet alsof! Ah,
nee wacht, toe nou.. Opgehangen. Dan toch maar geld sparen en hopen dat het op tijd lukt.
De deur gaat open en Nikita komt binnen met een zware boodschappen tas.
Nikita: Hier! Jullie zitten toch te niksen, ruim deze tas op en snel een beetje want er zit kip in en dat
moet snel in de koelkast. Ik moet even met buurvrouw Toos praten, ik ben zo terug.
Mieke: “Hier,jullie zitten toch te niksen” Doet Nikita na.
Kim: Stomme tut
Ze pakken de tas uit op tafel. Mieke pakt een portemonnee uit de tas.
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Mieke: He.. kijk.. We zouden..
Kim: Mieke, we kunnen toch niet stelen? Of wel? Gaat discussie aan met het publiek.
Nikita komt binnen en Mieke pakt ondertussen zichtbaar een briefje van 5 uit de portemonnee en
stopt het in haar zak.
Nikita: Zijn jullie nu nog niet klaar? Arrghh. Ik doe het zelf wel. Jullie kunnen ook helemaal niks!
Stelletje nietsnutten!
Nikita loopt met de tas de keuken in. Mieke haalt het briefje uit haar zak en laat het haar zus zien. Ze
lopen met z’n tweeën en de laptop naar hun slaapkamer.
Nikita kijkt geheimzinnige uit de deur van de keuken. Ze kijkt of de meisjes weg zijn en loopt op haar
tenen de kamer in. Ze heeft een schaaltje vla bij zich en lepelt deze leeg. Het lege schaaltje zet ze op
de tafel neer. Ze wrijft in haar handen en loopt met een gemeen lachje de keuken in. Licht uit.

Scene 3
Mieke en Kim staan naast elkaar voor vader. Vader staat met het lege schaaltje vla in zijn handen.
Achter hen staat Nikita boos en met een gemeen lachje.
Mieke: Pap, we hebben het niet gedaan! Echt niet.
Vader: Ik geloof jullie, maar als ik er achter kom dat jullie het wel gedaan hebben nou!
Nikita: Maar als zij het niet gedaan hebben, wie dan wel?! Wie heeft dan de vla op gegeten? De
kaboutertjes?
Vader: Ik weet het niet schat.
Nikita: Jouw dochters proberen mij gewoon weg te krijgen hier omdat ik niet wil dat er een hond
Komt. Ze zijn me gewoon aan het weg pesten. En jij gelooft hen?
Kim: Misschien de kat van de buurvrouw?
Nikita: Wat kat? Niks kat! Een kat kan niet een heel schaaltje vla leeg eten! Jullie zijn erg goed in
smoesjes bedenken, maar hier trap ik niet in! Doe er wat aan Egbert-Jan! GRRR ik kan jullie wel
achter het behang plakken! Ik zet de vla neer op tafel zodat hij wat warmer wordt. Ik loop naar de
keuken om de aardappels te schillen, ik kom terug en het schaaltje is leeg.
Vader: Maar liefje, in die tijd dat jij aardappels aan het schillen bent kan de kat van de buurvrouw
toch best een heel schaaltje vla leeg eten?
Nikita: En waarom hadden jullie dan vla op jullie mond zitten? Stelletje leugenaars.
Mieke: We hadden helemaal geen vla om onze mond zitten! Dat kan niet! Nee toch? Kijkt naar het
publiek.
Nikita: Egbert-Jan, als jij die 2 dieven eerder gelooft dan mij, dan ben ik weg!
De meisjes en vader schrikken even. Vader draait zich nu met een serieus gezicht om naar de meisjes.
Vader: Hebben jullie de vla op gegeten of niet?!
Mieke en Kim samen: nee pap
Vader: Gaan jullie maar naar je kamer. Ik spreek jullie straks.
De meisjes gaan naar hun kamer. Nikita en vader gaan de keuken in en hoor je daar (zacht) verder
kibbelen. Het licht gaat uit in de woonkamer en aan in de slaapkamer.
Kim: Bah! Ik haat dat mens! Wat is zij gemeen! Kim ploft op bed
Mieke: richt zich naar publiek Het schaaltje was helemaal leeg! Dan kunnen wij er toch niet van
gegeten hebben? Toch?
Kim: En dan gelooft pap dat mens en ons niet. Het is niet eerlijk! Hoe sneller we van haar af zijn hoe
beter. We moeten opschieten met die advertentie.
Mieke: Dan moeten we het geld maar eventjes gebruiken..
Kim: Maar je mag niet stelen. Als ze daar achter komen..
Mieke: We stelen niet.. we lenen.. Als we voor ons verjaardag geld hebben gehad krijgt ze het weer
terug. Kom, we gaan bedenken wat er in moet staan.
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De meisjes gaan op bed liggen met hun hoofd naar het publiek. Ze hebben een kladblokje voor zich.
Kim: “Gevraagd: een aardige vriendin voor een aardige man met 2 aardige kinderen”
Mieke: Nee, dat is niks. Wat dacht je van: Lieve vrouw gezocht voor lieve man die ook de huishouding
doet en oppas is voor 2 lieve kinderen? Of wat dacht van je van: Mooi en lieve vriendin die ook
moeder wil zijn en van honden houdt?
Kim: Maar als we adverteren moeten ze ons toch kunnen contacten? Dan moeten we het adres er bij
zetten. Maar wat als Nikita of papa dan de krant leest?!
Mieke: Nikita is altijd op vrijdagavond bij de yoga en pap werkt tot 20:00. Als we dan er in zetten dat
ze tussen 19:00-20:00 moeten bellen? Dan geven we aan de telefoon ons adres.
Mieke pakt de laptop en begint te typen.
De deur van de slaapkamer gaat open en Nikita steekt haar hoofd om de hoek van de deur. De
meisjes stoppen de laptop snel onder de dekens en houden zich slapende.
Nikita: Jullie durfden zeker niet eens meer de woonkamer in te komen he? Mij willen inruilen voor
een hond zeker, ik heb jullie wel door. Maar dat gaat niet gebeuren, ik ga namelijk niet weg. En jullie
vader zou wel gek zijn; weer een nieuwe vriendin zoeken. Hij krijgt nooit meer zo’n knappe jonge
vrouw als ik. Ik krijg jullie wel stelletje opdonders..
Ze doet het licht uit bij de meisjes en loopt weg.

Scene 4
Vader doet het schemerlampje aan en gaat op bed zitten bij de meisjes.
Vader: Hebben jullie echt niet van de vla gegeten?
Mieke: Waarom geloof je haar wel en ons niet?!
Vader: ho ho, ik heb helemaal niet gezegd dat ik haar geloof. Ik geloof jullie wel, maar het is zo
moeilijk voor mij als Nikita gezien heeft dat jullie vla om jullie mond hadden, snap je? Hebben jullie
ook niet net alsof gedaan om haar te pesten?
Kim: Nee. Ze liegt. Het moet een kat zijn geweest.
Vader: oke, dan geloof ik jullie. En nu lekker slapen moppies van me. Weltruste.
Kim en Mieke samen: weltruste papa
Kim: Maar Mieke, hoe krijgen we haar weg als we een nieuwe vriendin hebben gevonden?
Mieke: Gewoon zeggen dat ze kan ophoepelen?
Kim: Dat doet ze nooit, dat hoorde je haar zeggen!
Mieke: We gaan gewoon wat verzinnen waardoor ze uit zichzelf weg wil!
Kim: Kregen we maar een hond.
Vrijdagavond. Kim en Mieke zitten gespannen met de telefoon aan tafel.
Mieke: Er zal toch wel iemand bellen?
Kim: Het is al 5 voor 8. Nog geen een telefoontje.
De klok slaat 8 uur. De meiden kijken teleurgesteld.
Mieke: Geen hond..
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