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JAN PEKELHARING
Poppenspelletjes voor allen

Drie knotsgekke poppenspelletjes voor allen.
Bij een goede uitvoering zijn ze geschikt voor een groot publiek.
(Pekelharing: Duits-Nederlandse komische figuur rond ongeveer 1700 en verdrongen door Jan Klaassen en Hanswurst. Ook Pickelhering.
In de vroegste tijden hadden de grappenmakers vaak de naam van etenswaar,
bijvoorbeeld Jean Pottage.)

Louis Contryn
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JAN PEKELHARING EN ZIJN BAAS
Een dwaas poppenspelletje voor knappe poppenspeler
Personages:
Jan Pekelharing
Zijn nieuwe baas
Hond Fifike

Rekwisieten:
Bordje met nr. 1 – een borstel - een leiband - een bordje met "GEDAAN" - Eventueel voorwerpen voor het maken van de geluiden.
(Men ziet eerst niets, men hoort alleen stemmen achter de schermen):
Oude baas (woedend): Pekelharing! Maak dat je hier weg komt!
Pekel (bedremmeld): Maar baas toch!
Oude baas (razend): Ik wil je hier noooooit meer zien! Buiten!!! (stamp}.
Pekel: Aaaaai...!
(Nu wordt alles zichtbaar: Pekelharing vliegt in een wijde boog op het toneel. Bonk!)
Pekel (klagend): Amaaaai! Heb je dat gezien? Mijn baas heeft me buiten gesmeten. De
bandiet. Waar vind ik nu een nieuwe baas? Zit er misschien een nieuwe baas voor mij in de
zaal? Heeft er iemand dan een krant bij? Een krant met werkaanbiedingen? Wel? (iemand uit
de zaal geeft Pekelharing een stuk krant) Haha! Dank je, toeschouwer. (leest) Werkaanbiedingen. Vriendelijke baas zoekt knecht. Hoog loon. (recht) Haha! (leest) Licht werk. (recht)
0,0 ! (leest) Eten naar keuze. (recht) Hmmm.. Juist wat ik hebben wil. (leest)Poppenkastplein
nr 1. (recht) Hé, maar dat is vlakbij. Mooi. Dank je wel, toeschouwer. (geeft krant terug).
Waar is nr. 1?
(bordje met nr.1 verschijnt aan een zijde van het toneel)
Nr.1! Bellen! Tingelingeling! (Zingt) Pekelharing, ting, ting,ting. Ting, ting, ting. Dat is een
aardig ding!
Baas (komt buiten, droog weg): Waarvoor is 't?
Pekel : Ben jij die vriendelijke baas?
Baas (nors): Ja, en dan?
Pekel: Goedendag, vriendelijke baas. Het is voor de werkaanbieding. Ik heet Pekelharing.
Baas: (nors): Ik eet geen pekelharing.
Pekel: Ik eet ook geen pekelharing. Ik heet Pekelharing.
Baas (idem): Wat moet ik nu met een pekelharing?
Pekel: Ik kom me aanbieden als knecht.
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Baas: Ha zo!
Pekel: Het is voor dat lichte werk.
Baas: Ha-a!
Pekel: En het hoge loon.
Baas: O-ooo!
Pekel: En het eten naar keuze.
Baas: Goed! Hier heb je je gereedschap. (geeft grote borstel) Daarmee zal je het plein vegen.
Pekel (rondkijkend): Het hele plein?
Baas (streng): Maar let op hé! Ik ga slapen en ik wil vol-le-di-ge "STILTE"! Begrepen?
Pekel: Slaap jij dan overdag, baas?
Baas: Ik slaap overdag want 's nachts kan ik geen oog dicht doen. Begrepen?
Pekel: Begrepen, baas!
Baas (kordaat): Vooruit! Aan het werk! (af)
Pekel: Slaap wel, baas. (Tot publiek) We zullen dat hier eens gauw afwerken, zie. En dan
gaan we rusten en dan gaan we eten en dan is het tijd om mijn loon te krijgen. Hé hop!
(Veegt terwijl hij zingt. Stof dwarrelt op) Pekelharing, ting, ting, ting... Ting, ting,
ting...At...at...tschoem!
Baas (springt woedend buiten): Hé!! (geeft Pekel een hevige schudding zodat deze over en
weer rolt). Jij lawaaimaker! (brult in zijn oor) STILTE !!! (vlug af).
Pekel (kermt): Oe... Wat nu zeg? Wat betekent dat nu? At...at...tschoem!
Baas (springt opnieuw op en brult): Als ik zeg "stilte" dan bedoel ik "STILTE"! Oeee! (geeft
de kermende Pekel opnieuw een flinke schudding van jewelste en af.)
Pekel (klagend): Ooooo! Maar ik moet...at...at...ik moe... oe... (loopt overal rond. Eindelijk kruipt hij in de uiterste hoek van het toneel) Tschoem!
Baas (vliegensvlug op, razend): 0000!!! Heb je mij dan niet verstaaaan?! (schudt Pekel
heen en weer) Ik heb gezegd: STILTE !!!.
Pekel (kermend): Aaaa... Excuseer me baas maar...
Baas (onderbreekt hem): Ja, van dat slapen zal niets meer in huis komen. Ik ben helemaal in de war met al je lawaai. En daarbij is het tijd om Fifike uit te laten.
Pekel: Fifike?
Baas: Mijn schoothondje. Aan zijn leibandje. Het blokje om.
Pekel: Oké baas.
Baas (roept): Fifike !
Fifike (reuzengrote hond, met leiband aan nek, wipt op en geeft zijn baas likjes. Doet
heel flauw): Wa-af! (hijgt)
Baas (streelt hem): Braaf! Braaf, Fifike!
Pekel(ter zijde): Amaai.
Baas: Pekelharing gaat met je wandelen, Fifike! (af).

4

Fifike (bekijkt Pekelharing vals): Grrr...

-Einde zichtversie-

De andere twee poppenkast spelen welke inbegrepen zijn:

JAN PEKELHARING EN DE BLOEM
JAN PEKELHARING KOOPT EEN KAT

