De avonturen van Kit en Kat op de bebaarde berg

(tekst en muziek Marjon Dobbe, naar een sprookje van Eleonora Christensen)
“De avonturen van Kit en Kat op de bebaarde berg” is een niet religieuze kerstmusical,
geschreven met de bedoeling te worden gespeeld vóór alle kinderen van de basisschool en
dóór leerlingen van de groepen 7 of 8, eventueel aangevuld met jongere kinderen
Verhaal
Het verhaal speelt zich af op de Noordpool, in en om het huis van de Kerstman.
De kerstman is ontstemd, want plotseling is het zomer op de Noordpool. Wolker, de broer van
de Kerstman is weer eens bezig geweest. Hij bepaalt het weer en had genoeg van de kou.
Maar hoe moet dat nou, met de slee en zo.. Wolker wil het niet veranderen. Wel, de Kerstman
kan ook heus wel toveren. Met zijn ring zal hij het weer in orde maken. Maar wat nu? De ring
wordt gestolen door een humeurige boomgeest. Allemaal zoeken dus. De steeds maar
ruziemakende kittens Kit en Kat spelen een belangrijke rol in het oplossen van het raadsel en
leren dat vriendschap meer oplost dan ruzie maken.
Décor
Het verhaal speelt zich af op twee tonelen.Eén hoofdtoneel dat de tuin van de Kerstman
voorstelt en een klein zijtoneel, de woonkamer van de Kerstman.
Kleding
Katten, geesten, kerstelfen, Wolker en meneer en mevrouw Kerstman. Alle kinderen zijn
verkleed. Kit en Kat worden op een moment aan elkaar “getoverd” Je kunt hiervoor
klittenband naaien op de achterkant van hun broek.Verder kun je de kleding zo ingewikkeld
maken als je wilt, maar schminck doet ook een heleboel. En dan is er nog de mogelijkheid:
Kleding voor deze musical kunt u bij mij huren. Kijk op: www.dobbemuziek.nl
Liedjes
Alle liedjes kunnen als koorliedjes worden gezongen, maar ze bieden ook de mogelijkheid voor
solostukjes. Het liedje “ vrienden” wordt door Kit en Kat gezongen, eventueel gesteund door
een koortje van achter de schermen. Er zit ook een dansje in voor de boomgeesten.
Rollen
Er zijn 18 uitgeschreven rollen. Dat aantal kan worden aangepast door de groep elfen , kittens
of boomgeesten te vergroten of verkleinen. Kerstman, mevrouw Kerstman, Wolker, mevrouw
Wilg, Grissel en Kit en Kat zijn de grotere rollen. De rest zou ook door kleinere kinderen
kunnen worden gespeeld.
Verteller
Kerstman
Mevrouw Kerstman
Mevrouw Wilg
Wolker
Sneeuwbal
Kitten 1,2,3
Kit en Kat
Boomgeest 1, 2, 3
Kerstelf 1,2,3
Grissel

boomgeest hulpje mevrouw Kerstman
broer van de Kerstman, zorgt voor het weer
witte kat van de kerstman
kittens van Sneeuwbal
ondeugende kittens van Sneeubal

boomgeest zonder vrienden

Alle rechten voorbehouden aan:

INKIJK:
De avonturen van Kit en Kat op de bebaarde berg
De musical speelt zich af op een hoofdtoneel en een zijtoneeltje. Het hoofdtoneel stelt de tuin van de
Kerstman voor. Het zijtoneel is de huiskamer van de Kerstman. Er is een aparte plek voor de verteller. De
musical begint met een liedje dat door de hele school kan worden gezongen.

Vrolijk kerstfeest
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest
Buiten donker, maar hier binnen
zijn de kleine lichtjes aan.
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest
Nog gezellig samen eten
voor we met vakantie gaan
Ja de kerst komt er aan
Dus de lichtjes gaan aan
En we gaan de boom versieren
’t Is het eind van het jaar
2009 bijna klaar
En dat moeten we gaan vieren.
Refrein
Sinterklaas is weer terug
En dan hup vliegensvlug
Staan al weer de groene bomen
’t Is wel druk, dat is waar
Maar we zijn er toch voor klaar
Laat de kerstman dus maar komen
Refrein
Slot

Hier op school is dit jaar klaar
Dag allemaal tot volgend jaar!

Licht op verteller
VERTELLER:
Zoals iedereen weet, alle kinderen en alle grote mensen, woont de kerstman ergens ver ver
weg op de Noordpool. Wat niet iedereen weet dat hij op een berg woont die Bebaarde Berg
wordt genoemd. Het is een betoverende plek, heel anders dan de rest van de Noordpool,
met bergen en dalen en rivieren en bossen, waar feeën, kabouters en elfen rond dartelen.
Je vraagt je waarschijnlijk af waarom de berg de Bebaarde Berg heet. Wel dat heeft te
maken met een enorm grote reus die op een keer aan kwam wandelen en van boven op de
berg keek. Hé, dacht de reus, die berg lijkt wel het puntje van de baard van de kerstman.
Vanaf die tijd heette die berg dus de Bebaarde Berg.
De kerstman woont in een huisje op de Bebaarde Berg met mevrouw de kerstman en met
hun kat Sneeuwbal. Sneeuwbal is zo wit als sneeuw. Als ze in de sneeuw loopt, kun je haar
niet zien en dat is heel erg lastig ’s winters als er een flinke laag sneeuw ligt.
Niet ver van het huisje ligt een boerderij. Nou ja, het lijkt een boerderij, maar in
werkelijkheid is het een een fabriek, waar alle speelgoed van de wereld wordt gemaakt. Alle
elfen werken in ploegen dag en nacht om speelgoed te maken. Van buiten lijkt de boerderij

niet zo groot, maar van binnen is hij enorm, groter dan het grootste warenhuis.Er zijn
verschillende verdiepingen met liften en trappen.
Wel, dit verhaal begint op de morgen van kerstavond. Op deze morgen keek de kerstman uit
zijn raam, het groene gras,
de zon, de bloemen, de bloesem aan de bomen…. Wacht ‘s, daar klopt helemaal niks van.
Hartje winter, de dag voor kerst! Op de Noordpool! En geen sneeuw?
Licht op zijtoneel
Zijtoneel stelt voor kamer van de kerstman met deur naar keuken
KERSTMAN: Mevrouw Kerstman!
VERTELLER:
Ja, dat klinkt een beetje gek, maar de Kerstman noemt zijn vrouw altijd mevrouw
Kerstman.
KERSTMAN: Mevrouw Kerstman! (Roept naar achter, want zij is in de keuken) Er klopt hier
iets niet! Hartje winter! De Noordpool! En geen sneeuw! Mijn broer Wolker is weer bezig!
Hij heeft de winter op de Bebaarde Berg in zomer veranderd! Kijk eens naar buiten! Een
prachtige zomerdag!
MEVROUW KERSTMAN: (op uit keuken) Is het niet geweldig liefste! Wat zullen de elfen blij
zijn! Kan er weer een kleurtje op hun wangen komen!
KERSTMAN: Dat is het punt niet, mevrouw Kerstman. Het punt is…
Wolker zorgt voor het weer op de Bebaarde Berg
MEVROUW KERSTMAN: Ja liefste, dat weet ik toch! Jij hebt je magische ring. Daar kan je
fantastische dingen mee doen: Je kunt de rendieren laten vliegen en zo..Maar je broer, die
zorgt voor het weer.
KERSTMAN: Zo is het, mevrouw Kerstman, zo is het.. En het hoort nu geen zomer te zijn!!
MEVROUW KERSTMAN: Ach, misschien heeft je broer een beetje teveel wijn gedronken
gisteren..Je weet dat hij daar gek op is..Of.. misschien had hij genoeg van steeds maar
sneeuw!
KERSTMAN: (geïrriteerd) Het is winter, mevrouw Kerstman, WINTER! Dan hoort het te
sneeuwen!
MEVROUW KERSTMAN: Maak je toch niet zo druk..Ik heb een lekker kopje soep voor je in de
keuken. Kom..(beiden in keuken af)
VERTELLER: Ach ja, een kopje soep gaat er altijd wel in bij de Kerstman. Ondertussen was
poes Sneeuwbal, weet je nog, de spierwitte kat van de Kerstman, die zo wit is dat je haar
niet kunt
zien als ze in de sneeuw loopt, een wandelingetje aan het maken met haar kittens. Ze had
werkelijk een snoezig stelletje kittens. Zij volgden moeder Sneeuwbal overal, behalve
natuurlijk in de sneeuw, want dan konden ze hun moeder niet meer zien.
Maar vandaag was dat geen probleem, want er was geen sneeuw.
Van achter uit de zaal komen moeder kat en kittens zingend aangelopen. Ze klimmen op het
toneel en maken daar het liedje af.
Wat een zalige dag
O wat een dag wat een zalige dag
O wat een dag wat een zalige dag.
Ik voel de zon lekker warm op mijn velletje
En krijg zo’n zin in een zomerspelletje.
O wat een dag wat een zalige dag!
Rollen in het gras
Lekker vliegjes vangen
Ik kan in de winter zo naar zon verlangen

En nu ineens als bij toverslag
Is het dus vandaag een warme zomerdag.
Refrein
’t Is nu eenmaal zo
Ieder heeft zijn dingen
Wij gaan van dit weer
Vanzelf een liedje zingen
De Kerstman niet die wordt pas weer blij
Ieder jaar als hij de eerste sneeuwvlok ziet.
Refrein
Hokus pokus pilatus pas
‘k Wou dat ’t weer zomer was
In spin de bocht gaat in
Wat heb ik het naar mijn zin.
Refrein

SNEEUWBAL: Wat een heerlijke dag, kinders. En wat fijn dat jullie mama zo goed kunnen
zien nou de sneeuw weg is. Eens kijken, zijn jullie er allemaal? (Telt en wijst aan) 1,2,3..
eh, 1,2,3…Wel alle sneeuwballen nog ‘s aan toe. Waar zijn Kit en Kat? Het zal weer eens niet
zo zijn! Die lastposten!
KITTEN 1: Net waren ze er nog, moeder..
KITTEN 2: Ja, net waren ze er nog!
KITTEN 3: Maar ik geloof dat ze naar de keuken van meneer en mevrouw Kerstman wilden
gaan.
KITTEN 2: Ja, want ik geloof dat ze wilden kijken of er nog wat lekkers te halen was.
SNEEUWBAL: Nee, toch! Dat zal mevrouw Wilg niet leuk vinden. Ze heeft juist de hele
keuken gepoetst. En je weet dat ze helemaal van streek raakt als er kattenpootjes op haar
gepoetste vloer te zien zijn.
VERTELLER: Je vraagt je misschien af wie mevrouw Wilg nou weer is. Wel, misschien zouden
wij haar de werkster noemen, of de interieurverzorgster en o ja, ook nog de kokkin. Maar
dat is toch een beetje anders daar ver weg op de Bebaarde Berg. Mevrouw Wilg is een
boomgeest. Ze woont in een, je raadt het al, een wilg. En ze is gek op poetsen. En op koken.
Daarom helpt ze mevrouw Kerstman in het huishouden. Ze gebruikt natuurlijk ook wel een
beetje toverkracht, maar het gewone handwerk, met een sopje en een doekje kan haar zo
blij maken dat ze loopt te zingen als een nachtegaaltje.
MEVROUW WILG: (Wij horen haar zingen vanuit de keuken van familie Kerstman)
VERTELLER: Maar waar mevrouw Wilg niet tegen kan is als haar schone boel zo maar weer
vuil gemaakt wordt. En Kit en Kat hebben er een handje van om zo van buiten met hun
modderpoten over de pas gepoetste vloer te lopen.
MEVROUW WILG: (Uit de keuken klinkt weer gezang en dan een schreeuw en een enorm
gemopper.Uit de keukendeur vliegen de katjes Kit en Kat. Ze springen van het kleine toneel
af en klimmen het grote toneel op om zich achter Sneeuwbal te verstoppen) Mevrouw Wilg
komt uit de keukendeur de kamer in van het Kerstmanhuis.)

Die katten! Ik doe ze nog wat! Alles was spik en span en nu! Boehoe! (Ze maakt vreselijk
veel lawaai. Stamvoet en schreeuwt) Pootjes! Allemaal kleine kattenpootjes! En plukken
haar! Zelfs in de soep! Die katten! Zij eruit of ik eruit!
KERSTMAN EN MEVROUW KERSTMAN: (willen tegelijk door de deur tussen keuken en
kamer. Dat gaat natuurlijk niet. Ze zitten klem. Worstelen wat en blijven dan maar klem
zitten )
KERSTMAN: Gaat het, mevrouw Wilg?
MEVROUW WILG: Of het gaat? Natuurlijk gaat het niet! Die katten weer!
MEVROUW KERSTMAN: Wat hebben ze nu weer gedaan, mevrouw Wilg?
MEVROUW WILG:(snikt) Ik had het zo mooi schoon! Alles glom en blonk! En nu! Overal
modderpootjes! Op de stoel, op de tafel, op het tapijt, zelfs op het plafond!
MEVROUW KERSTMAN: Op het plafond? (Kijkt Kerstman ongelovig aan.Ze draaien om
beurten het hoofd naar de keukenkant en kijken omhoog. Ze knikken.)
KERSTMAN: Maar U kunt toch gewoon een beetje toverkracht gebruiken? Een heel klein
beetje magie en hupsakee! Alles weer schoon!
MEVROUW WILG: (beetje boos) Daar gaat het toch niet om! Ik had het helemaal zelf
gepoetst! Met een doekje en een beetje sop! En nu , al dat werk! (tegen mevrouw
Kerstman) Ach, daar snappen die mannen toch niks van. Die komen gewoon weer met de
oplossing: (aapt Kerstman na) Maar U kunt toch gewoon een beetje toverkracht gebruiken?
Daar gaat het toch niet om?!
MEVROUW KERSTMAN: U hebt gelijk, mevrouw Wilg, daar gaat het niet om. (denkt
zichtbaar na) Maar waar gaat het dan eigenlijk wel om? (ondertussen worstelt ze om uit de
deur los te komen en met de laatste ruk lukt dat. Kerstman en zijn vrouw stuiteren de
kamer in .)
MEVROUW WILG: (beledigd) Laat maar! (Boos gaat ze weer de keuken binnen)
MEVROUW DE KERSTMAN: (achter haar aan, klopt haar op de schouder) Ik kan wel vragen of
een paar elfen u helpen..
MEVROUW WILG: Nooit van mijn leven! Het is mijn werk! Ik wil het zelf doen! (samen in
keuken af)
KERSTMAN: (loopt kamer uit, naar hoofdtoneel. Hij kijkt Sneeuwbal beschuldigend aan.)
Sneeuwbal, hoe zit het? Kun je niet wat beter op je kinderen passen? Ze hebben weer
kattenkwaad uitgehaald!
SNEEUWBAL: (gebiedend) Kit?!
KIT: (schuldig van achter Sneeuwbal) Ja mama?
SNEEUWBAL: Kat?
KAT: (vanaf de andere kant achter Sneeuwbal) Ja mama?
SNEEUWBAL: Tevoorschijn allebei! En snel!
KAT en KIT: (naar elkaar wijzend) Het is zijn/haar schuld!
KAT: (praat gelijk met Kit) Ik wilde gewoon even kijken wat mevrouw Wilg aan het doen
was, nou en toen moest Kit weer zo nodig in mijn staart bijten, nou en dat pik ik niet! Hij
moet met zijn tanden van mijn staart afblijven!
KIT: (praat gelijk met Kat. Ondertussen komen mevrouw Kerstman en mevrouw Wilg op) Ik
wilde gewoon even kijken wat mevrouw Wilg aan het doen was, nou en toen duwde Kat me
opzij, nou en dat pik ik niet! Dus toen beet ik Kat in haar staart!
SNEEUWBAL: Hou maar weer op. Ik weet al genoeg! Het was weer bal!
KIT en KAT: Nee, mama, geen bal!
KERSTMAN: (tegen kittens) Passen jullie maar op! Op een dag is mevrouw Wilg het goed zat
en dan zwaait er wat!
KIT: Wat zwaait er dan, Kerstman?
KAT: Een staart?
KERSTMAN: Nee, dan zwaait er geen staart, maar dan stopt ze jullie misschien wel in de
soep! Of ze tovert jullie om in kikkers!
Pas maar op!
Jullie zijn gewaarschuwd! Jullie vragen om hommeles!
KAT: Hommeles?
KERSTMAN: Narigheid! Problemen!

Hommeles
Zij kan poetsen als de beste
Boenen vindt ze reuze fijn
Maar als je haar dan gaat pesten
Moet je op je hoede zijn
Alles schoon en fris
En er gaat iets mis
Nou dan heb je dus
Hommeles
Mevrouw Wilg, zij kan genieten van een blinkend schone vaat
En het kan haar zeer verdrieten
Als een kattenkind haar werk weer verstoren gaat.
Refrein
Iedereen heeft van die dingen waar je niet mee spotten moet
Stel je voor je kan mooi zingen
En ze roepen dat een ezel dat beter doet
Refrein
Kijk de Kerstman houdt van glijen op zijn slee fijn door de sneeuw
Hij zou auto kunnen rijen
Maar dat sleeën doet ie eenmaal al eeuw na eeuw.
Iedereen die heeft wel iets dat hij graag doet
En dat zijn dan van die zaken die je niet verpesten moet.
(na liedje katten af)
KERSTMAN: (Tijdens liedje weer naar zijtoneel gelopen. Mevrouw Kerstman is ook op in de
kamer)(Hij plukt peinzend aan zijn baard) Ik moet Wolker spreken.. Die zomerflauwekul kan
zo niet doorgaan. ’t Is kerstavond vanavond!
MEVROUW KERSTMAN: Ja, schat
KERSTMAN: Ik ben de Kerstman! En als ik aan het werk ga, dan hoort het te sneeuwen!
MEVROUW KERSTMAN: Je hebt gelijk, schat.
KERSTMAN: Waar zou hij uithangen?
MEVROUW KERSTMAN: Waarom bel je hem niet even? Hij heeft toch een mobieltje?
KERSTMAN: Ach ja, dat is waar ook. Ik kan niet wennen aan die moderne flauwekul!
MEVROUW KERSTMAN: (haalt uit haar zak een mobieltje en geeft het aan de Kerstman)
KERSTMAN: (toetst nummer in) Wolker! Waar zit je? Wat ben je aan het uitspoken? (even
stil) Wat zeg je? Je bent hier in de buurt?
WOLKER: (Komt van achter uit de zaal met een mobieltje) Ja, ouwe jongen. Ik dacht juist:
Kom, ik ga eens even langs mijn beste broer! (Hij komt pratend dichterbij en gaat het
hoofdtoneel op
WOLKER: Ik sta al in je tuin, ouwe jongen!
KERSTMAN: (Gaat uit huis hoofdtoneel op. Praat nog steeds door mobieltje) Ha, Wolker!
Wat is dat nou voor flauwekul! Met dat weer, bedoel ik!
WOLKER: (Ook nog steeds met mobiel) Wat bedoel je, ouwe jongen.
KERSTMAN: Weet je wel wat voor dag het is vandaag?
WOLKER: Een mooie zonnige zomerdag!
KERSTMAN: Ja, precies. Dat slaat toch nergens op! Ik moet
vanavond op pad! Het is kerstavond. Het hoort te sneeuwen, onnozele!

WOLKER: Ach, broertje, ik heb zo genoeg van die kou! De kou bijt in mijn botten en dat
doet pijn! Ik word ook een dagje ouder! KERSTMAN: Wolker! We wonen op de Noordpool!
Het gaat al slecht zat met die klimaatverandering. Daar hoef jij niet ook nog eens een
schepje bovenop te doen!
WOLKER: Wat zeur je nou! Ik vind het heerlijk zo!
KERSTMAN: En wat moet ik dan zo? Met de slee en zo!
WOLKER: Maak je d’r toch wieletjes onder!
KERSTMAN: Waarom staan we eigenlijk nog met die mobieltjes aan ons oor? (beiden kijken
even naar hun telefoon en drukken hem uit)
KERSTMAN: Vanavond is het kerstavond. Je zorgt er maar voor dat er dan een pak sneeuw
ligt!
WOLKER: Ik denk er niet aan! (Beiden staan zowat neus aan neus ruzie te maken)
KERSTMAN: Als jij het niet doet, dan doe ik het zelf!
WOLKER: Dat kan niet, dat is MIJN werk!
KERSTMAN: O nee? Kan ik dat niet?! Ik ben de Kerstman! Ik kan ALLES!
WOLKER: Dat is onzin! Niemand kan alles! Iedereen heft wel hulp nodig met iets en ik help
jou met het weer! Jij gaat over de cadeautjes!
KERSTMAN: Ik kan het WEL! Hiermee! (Wijst op zijn ring)
Mijn magische ring!
WOLKER: Ja hoor, je magische ring. Ga toch fietsen!
KERSTMAN: Let jij maar eens op! ( wrijft met groot gebaar over zijn ring. Dan kijkt hij om
zich heen. Voelt of er al wat sneeuw gaat vallen)
WOLKER: (Kijkt en voelt ook. Er gebeurt niets) Heftig! Nou maar hopen dat we niet
insneeuwen!
KERSTMAN: Misschien werkt het beter als ik hem af doe!
WOLKER: Broertje toch! Je kan maar niet zo je magische ring af doen! Stel je voor dat je
hem laat vallen! Stel voor dat je hem kwijt raakt! Wat gebeurt er dan?!
KERSTMAN: (Beledigd) Het is MIJN ring! En die doe ik af als IK dat wil!
WOLKER: Ik doe mijn ketting nooit af! Het is mijn magische ketting. Die doe ik nooit af!
Daarmee kan ik het weer veranderen! Je weet toch dat ze NOOIT mogen afdoen?!
KERSTMAN: Kan wel zijn, maar het is jouw schuld dat ik dat toch
moet proberen! Jij wil het niet laten sneeuwen! En dat is JOUW taak!
WOLKER: Ik WIL geen sneeuw!
KERSTMAN: Maar JIJ moet voor het weer zorgen!
WOLKER: Het is nou toch ook weer!
KERSTMAN: Het is het verkeerde weer! Ik doe mijn ring af! (Doet ring af, houdt hem tussen
duim en wijsvinger ) En dan blaas ik er door en dan moet jij maar eens opletten! (Hij doet
het)
GRISSEL: (Van achter een boom laat hij eerst een vreugdekreet schallen, dan komt hij
tevoorschijn) Jippie joehoe! (lacht en springt naar de Kerstman. Dan grist hij de ring uit de
hand van de Kerstman en verdwijnt snel achter de boom en af)
KERSTMAN: Wat was dat nou?
WOLKER: (kalm) Hij pikte de ring. (dan pas dringt het tot hem door. Hij slaat met zijn
beide handen paniekerig tegen zijn hoofd) Hij pikte de ring!
KERSTMAN: Hij heeft MIJN ring gestolen! En dat is jouw schuld Wolker! Jouw schuld!
WOLKER: Hoe zo, MIJN schuld? Ik zei nog tegen je dat je die ring niet af moest doen!
KERSTMAN: Als JIJ het niet plotseling zomer gemaakt had, had ik hem ook niet af hoeven
doen!
WOLKER: En wat nou dan?
KERSTMAN: Geen sneeuw met kerst. En zonder de ring kan ik de rendieren niet laten
vliegen, en kan ik de pakjes niet brengen! Dat wordt helemaal niks dit jaar met kerst!
(samen af in het huis)
VERTELLER: Daar heb je nu dus mooi de poppen aan het dansen. Dat krijg je nou van al dat
geruzie. Hoe nu verder? Geen sneeuw,

geen vliegende rendieren, geen arrenslee. Wat zullen alle mensen teleurgesteld zijn! En al
die cadeautjes die daar in de fabriek liggen te wachten.. Dat kan toch gewoon niet! In de
kamer zitten de Kerstman, mevrouw Kerstman en broer Wolker sip bij elkaar. (We zien dat
op het zijtoneel) Tot mevrouw Kerstman ineens riep:
MEVROUW KERSTMAN: Een vergadering! We moeten een vergadering houden! We roepen
alle boomgeesten en elfen bij elkaar. (Zij pakt de grote gong en slaat er krachtig een paar
maal op.)
VERTELLER: Ja, zo gaat dat op de Noordpool bij de Kerstman. Als er een probleem is, dan
houden ze en vergadering. Iedereen kan dan even meedenken over hoe het probleem moet
worden opgelost. Je vraagt je misschien af: Iedereen? Wie is iedereen? Nou, dat zijn
natuurlijk de Kerstman, mevrouw Kerstman, Wolker en dan de boomgeesten die uit hun
bomen tevoorschijn komen. En niet te vergeten de elfen. Weet je wel, die elfen die in de
fabriek alle cadeautjes aan het maken zijn. En laten we Sneeuwbal niet vergeten, de
sneeuwwitje kat met haar kittens. De rendieren bemoeien zich nooit ergens mee. Die horen
’t wel weer als er gevlogen moet worden.
(Op het hoofdtoneel komen de boomgeesten op.
Geestendans
(Kerstelfen op. Ze zijn druk, hebben haast.)
KERSTELF 1: Ja, hallo! Een beetje dom lopen te dansen! Daar hebben WIJ geen tijd voor!
Vergadering! En dat op de dag voor kerst. De kerstman weet toch weld at we druk zijn met
een paar laatste klusjes!
KERSTELF 2: Dat doet hij anders nooit: Vergaderen zo vlak voor kerst!
KERSTELF 3: Dan moet er wel iets HEEL erg belangrijks aan de hand zijn!
BOOMGEEST 1: Het zal wel iets met dat heerlijke weer te maken hebben!
BOOMGEEST 2: Van dat weer wil je dansen!
KERSTELF 1: Ja, ho ’s even! Er wordt hier helemaal niks meer gedanst!
KERSTELF 2: Geen tijd te verliezen!
KERSTELF 3: Even vergaderen en dan snel weer aan de slag.
Vanavond moet alles klaar zijn!
BOOMGEEST 3: Die elfen! Altijd even serieus! Kom op toch! Af en toe even ontspannen!
Goed voor je lijf. Goed voor je bloeddruk. Bewegen! (maakt dansbeweging)
KERSTELF 1: Nou, met die beweging zit het wel goed bij ons!
KERSTELF 2: Ik kan haast niet meer op mijn benen staan!
KERSTELF 3: Die kerstdrukte elk jaar!
KERSTMAN: (op) Ho ho ho! Hallo allemaal!
ALLEN: Hallo Kerstman!
MEVROUW KERSTMAN: (tegen Wolker) Gelukkig, hij zegt weer ho ho ho!
WOLKER: Dat doet ie denk ik om de moed erin te houden.
KERSTMAN: Ik heb jullie bij elkaar geroepen..
MEVROUW KERSTMAN: (tegen Wolker) Ik dacht dat IK dat gedaan had.
WOLKER: Laat hem maar..
KERSTMAN: (tegen mevrouw Kerstman) Mag ik nou even?
MEVROUW KERSTMAN: Neem me niet kwalijk, lieve…
KERSTMAN: Zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben is er iets helemaal niet in orde.
ALLEN: (reageren) O nee? / Iets niet in orde? / Niks gemerkt..enz
KERSTMAN: Zien jullie niks bijzonders dan? Het weer!
ALLEN: (reageren) O, het weer/ O bedoel je dat/ Ja, lekker weer enz.
KERSTMAN: Ja, natuurlijk het weer! En het is helemaal geen lekker weer!
ALLEN: (reageren) Nee, wat u zegt/Jawel, lekker weer!/ Waarom geen lekker weer enz
KERSTMAN: Vanavond moet ik op pad! Kerstavond en..
ALLEN: (reageren) O, ja, natuurlijk/ kerstavond/vanavond moet hij op pad enz
KERSTMAN: (geïrriteerd) Houden jullie nou toch ’s even je mond!

ALLEN: (schrikken en zijn stil)
KERSTMAN: Ik moet dus vanavond op pad en..
SNEEUWBAL met KITTENS: (op)
SNEEUWBAL: (tegen kittens) …en het is dus heel belangrijk dat jullie je netjes..
ALLEN: (tegen Sneeuwbal) Ssssst! De Kerstman wil wat vertellen!
KERSTMAN: Ik wilde dus vertellen dat er iets heel ergs gebeurd is!
KIT: (denkt dat de Kerstman de vieze pootjes in de keuken bedoelt) Ik kon er niks aan doen,
Kerstman.. Het was Kat. Altijd zit ze mij te pesten!
KAT: Nee, Kerstman! Het is de schuld van KIT. HIJ ging het eerst de keuken aan en toen!
KIT: Ja hoor, geef mij de schuld maar weer! Ik zal je krijgen stomme Kath!
KAT: Je bent erbij, jochie!
KIT en KAT: (hollen over het toneel, stoten alle aanwezigen, zien niemand meer behalve
elkaar!
MEVROUW WILG: En nou heb ik er genoeg van. Stelletje ruziemakers! Ik zal jullie leren. (Ze
pakt de beide kitten bij het nekvel, duwt de ruggen tegen elkaar) Als ze niet willen
luisteren moet er maar een beetje toverwerk aan te pas komen. (Zij maakt boven de katten
met haar vrije hand een strooi/gooi/tovergebaar)
Dat zal jullie leren ruzie maken! Vast zitten jullie nu! En los komen jullie pas weer als jullie
hebben geleerd goed met elkaar om te gaan!
KIT en KAT: (proberen van elkaar weg te lopen, maar dat lukt niet . Ze zitten met de
ruggen aan elkaar vast. Ze beginnen te roepen.) Wat krijgen we nou./Weg jij/ Laat me los.
Kit!/Kat! Enz.
KERSTMAN: (buldert) EN NOU IK!
KIT en KAT: (schieten van schrik dezelfde kant op en gaan in een hoekje op het toneel
zitten en houden zich verder stil)
KERSTMAN: Het is een ramp! Ik kan niet op pad! Er is geen sneeuw en ..
WOLKER: (geschrokken) Och, beste broer, ik wist niet dat je daar zo mee zat! Ik maak het
wel weer in orde hoor!
KERSTMAN: Te laat, Wolker, te laat! Mijn RING, weet je nog! Mijn ring is gestolen! Al
sneeuwt het met wolken uit de lucht, ik kan de slee niet laten vliegen zonder mijn ring!
WOLKER: (legt uit aan de anderen) Ineens woeps weg! Een of andere grijze boomgeest,
nooit eerder gezien. Het ging zo snel! We stonden hier te kletsen, Kerstman en ik. Kerstman
had de ring even
af gedaan en toen: woeps, weg.
KERSTMAN: En ik weet wel: Iedereen hier kan een beetje toveren, maar IK ben de enige die
de slee met de rendieren kan laten vliegen! Weg van de Noordpool en hup naar die kinderen
daar ver weg, die allemaal op hun cadeautje bij de kerstboom zitten te wachten! Een kerst
zonder Kerstman! Dat kan toch helemaal niet!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

