BEZOEK UIT GALACTICA

Toneelstuk door en voor kinderen

Hermien Bosman

ZICHTVERSIE: BEZOEK UIT GALACTICA

Duur: ± 45 minuten
Minimaal aantal spelers:13, kan uitgebreid worden. Het aantal buitenaardse
wezens kan eventueel iets verminderd worden, dan zelf de tekst hier en daar
aanpassen
Decor
Een bos voor een zomerhuisje (huisje hoeft niet zichtbaar te zijn); tafel, tuinstoelen,
eventueel boomstammetjes. De verschillende scènes spelen zich allemaal voor het
huisje af, er hoeft niets aan het decor veranderd te worden.
Spelers
Gezin:
vader Koen, moeder Esther (heeft jasje of vest met zakken aan) en hun 3 kinderen
Sophie, Sam en Daniël
Buitenaardse wezens:
Iwan (een dromerige jongen) , Madelief (lief oud vrouwtje), Cowboy met lasso, Piraat,
Prinses, Indiaan, Danseres, Model, + eventueel Afrikaans, Aziatisch of anderszins
verklede spelers. Iwan en Madelief zijn verplicht.
Verder: 1 of 2 mobieltje(s), paar rugzakken, badlakens, emmer, stripboeken, blauwe
steen (in mand van Madelief) takken voor kampvuur, eventueel flesje water op tafel;
1 paar schoenen, jeans en t-shirt voor Iwan; mandje voor Madelief;
boodschappentas, schoonmaakspullen; grote (skippy)bal (versierd naar eigen inzicht,
moet het hoofd van een alien voorstellen)

EERSTE BEDRIJF
Sophie, Sam en Daniël zitten/hangen op bank, tuinstoelen, evt. boomstammetjes.
Sophie leest (strip)boek, Sam peutert in z’n neus, Daniël is met telefoon bezig. Op
tafel stripboeken.
( Koen en Esther op, met boodschappentas)
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We gaan nu boodschappen doen.
Halen jullie nog water uit de put?
Ja pap, is goed.
(beetje zenuwachtig) Nou, tot straks! En niet weggaan, hier blijven
hoor. Niet een end het bos ingaan, je kunt hier makkelijk verdwalen!
Zouden jullie toch niet liever met ons meegaan?
Er is toch niks te beleven in dat dorp. We wachten hier heus wel.
Ja, maar….
Ma-am, maak je toch niet zo druk! Je wou hier naar toe om te
onthaasten en je zit je steeds op te winden. Ga nou maar!
Kom Esther, ze lopen heus niet in zeven sloten tegelijk.
Er zijn hier geeneens sloten.
Oh, er hangen nog badlakens aan de waslijn. Halen jullie die even
binnen?
(zucht) Ja mam.
Nou goed, tot straks! (Esther en Koen af; eventueel geluid van
startende en wegrijdende auto))
Pfff, zo’n saaie vakantie heb ik nog nooit gehad.
Ja, echt balen. Ik wist niet, dat het zó erg zou zijn. Ik verveel me dood.
Er is hier echt niks; geen elektriciteit, geen tv, geen computer. Niet eens
een douche of een normale wc, want er is geen water. Nou ja, alleen in
de put dan.
(nog steeds met telefoon bezig) Nee hè, nou is de batterij leeg en ik kan
hem ook niet opladen, zonder elektriciteit.
Lag ik maar aan een strand aan de Rivièra, in plaats van in dit
stomme Franse bos, in een huis van niks (zucht)…. Hebben jullie
vannacht ook dat licht gezien?
Licht? Nee.
Het is hier toch pikdonker, ’s nachts?
Ja, maar vannacht zag ik lichtflitsen en ik hoorde een zoemend geluid.
Ik heb nog uit het raam gekeken, maar zag niks.
Zal wel weerlichten geweest zijn, van onweer in de verte. En een
zoemende mug in je kamer.
Of je hebt gedroomd.
(Iwan op; verlegen, in badlaken, blote voeten)
Pasaj, hierasje; boebaai (je mag zelf ook een onverstaanbaar taaltje
verzinnen; de kinderen kijken elkaar verbaasd aan)
(slaat zich voor het hoofd, zo van: ach ja, wat dom)

Aah, mais non, c’est la France! Vous êtes Français! Bonjour, bonjour!
Vive la France!
Sophie
Hallo. Eh, bonjour. Meer Frans ken ik niet, sorry.
Sam
Pardon, wij hollandais, uit Holland.
Iwan
(steekt vinger op, zo van: nou gaat mij een licht op; wrijft en tikt op
hoofd) Mèrhaba. Yolumu kaybettim. (Turks voor goedendag, ik ben
verdwaald)
Sam
Sorry, dat verstaan wij ook niet! Nederland, Holland.
Iwan
Aah!! (wrijft weer op hoofd) Néderland! Ja, nou weet ik het. Weten jullie
de weg hier? Ik ben verdwaald.
Daniël
Waar moet je heen?
Iwan
Dat weet ik niet.
Daniël
Nou, dat wordt dan moeilijk. (zijn mobieltje gaat af; Daniël kijkt verbaasd
op telefoon)Hoe kan dat nou? De batterij is toch leeg? Hallo….
(eventueel het gesprek laten horen: telefoon op luidspreker, iemand
achter toneel spreekt in ) lastu varsinoe? Dat versta ik ècht niet!
Iwan
(pakt telefoon, praat er opgetogen in) Bijtoei! Bijtoei! Klanuschka! (tegen
de kinderen): Mijn vrienden komen er aan! Ogenblikje (weer in
telefoon). Hai hai, tata moei….Domdomdom. Aaaah! (geeft telefoon
terug aan Daniël)
Aliens
(komen op; Indiaan, prinses,cowboy, piraat, model (loopt net als op
een catwalk, en kijkt chagrijnig) danseres (oefent danspassen);
eventueel nog bijvoorbeeld Aziatisch, Afrikaans of nog anders
gekleed)
Iwan
(tegen de kinderen) Dit zijn mijn vrienden. (tegen vrienden) Hosj
Holland, Nederland.
Piraat
Aah! (alle aliens friemelen en tikken op hoofd). Ahoy! Schip ahoy! Mijn
naam is Peter Piraat. Aangenaam kennis te maken. Hoe maakt u het?
Iwan
Ik ben Iwan de Verschrikkelijke.
Indiaan
Ugh! Grote Beer. Aangenaam.
Sophie
Ik ben Sophie en dit zijn mijn broers, Sam en Daniël. (de aliens knikken,
lachen, zeggen hallo e.d.) Zijn jullie ook verdwaald? Net als Iwan?
Sam
Zijn jullie toneelspelers? Gaan jullie ergens een voorstelling geven?
Piraat
Niet zo veel vragen tegelijk! Het is ingewikkeld, eigenlijk geheim, ik weet
niet, we moeten even overleggen. We zetten de tijd terug. Misschien
komen we straks weer, misschien ook niet. Even het schip in de
achteruit!
Alle aliens, behalve Iwan, die dromerig rond staat te kijken, lopen achteruit het
toneel af).
Piraat
Iwan! Kom nou!
Iwan
(schrikt op) O ja, ja (ook achterwaarts af).
Daniél
Wat zijn dat voor een rare gasten? Ik snap er niks van!
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Wij komen uit Galactica. Dat ligt héél ver hiervandaan (wijst naar boven)
Daar ergens.
In de ruimte? Bij de maan of zo?
Nog verder. We zijn hier vannacht geland met een ruimteschip.
Ja, want er is iets ergs gebeurd, bij ons. Onze steen is in een zwart gat
gevallen en op aarde terecht gekomen. Hij moet hier ergens liggen, in
dit bos.
Een steen?
Ja, onze levenssteen. Als we die niet terug vinden gebeuren er allerlei
rampen bij ons: oorlogen, hongersnood, de holle halvegarehoest, de
kolder in de kop, groene snotvloed, pissebeddenkoorts. En nog veel
meer ellende.
Jeetje, dat klinkt niet best. Groene snotvloed? Lijkt me heel smerig. En
pissebeddenkoorts? Nooit van gehoord.
En de steen mag ook niet in verkeerde handen vallen, want dat kan
heel gevaarlijk zijn. Daarom moet het ook geheim blijven dat we hier
zijn.
Goh. Maar eh…zien jullie er altijd zo uit?
Nee, in Galactica hebben wij alleen een hoofd. Maar dat zou hier
natuurlijk te veel opvallen. Daarom hebben we ons veranderd.

Mag ik even uitrusten hier? Ik ben een beetje moe, heb een heel eind
gelopen en het is zo warm.
Ja natuurlijk, rust u maar lekker uit, hoor.
Hè hè, wat heerlijk rustig hier. Ik heb de hele ochtend bessen en
planten gezocht en ik ben niemand tegen gekomen.
Wilt u iets drinken?
(beetje paniekerig) Nee nee, geen drinken, geen drinken. Komt hier wel
eens iemand langs?
Ja, vanmorgen zijn hier ….
(hoest heel hard) Vanmorgen zijn hier alleen eekhoorns langs
gekomen. En laatst een ree, vlakbij het huisje.
Ja, o ja, natuurlijk! Het stikt hier van de eekhoorns.
Weten jullie het zeker? Hebben jullie verder niemand gezien?
Nee hoor, geen mens gezien.
Dan ga ik maar eens weer. Tot ziens!
Dag! Tot ziens! (Madelief af)
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Oen, nou had je het bijna verraden, het geheim.
Ja, stom hè.
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Hè, ik krijg een bericht uit Galactica. Oh, dit is niet best! Wacht, ik stuur
het even aan jullie door. (wrijft/tikt op hoofd; aliens wrijven ook op
hoofd, worden zenuwachtig, gaan onderling in hun eigen taal praten.
Behalve Iwan, die ontgaat alle consternatie, is helemaal verdiept in zijn
boek)
Wat is er aan de hand? (aliens praten door)
Hé, hallo! Waarom doen jullie zo zenuwachtig?
Oh, yes, sorry! Er is een gangster, een misdadiger, een crimineel
ontsnapt uit de gevangenis op Galactica.
Ja, en nou vraagt onze koning of wij hem gezien hebben. Maar hij zat
niet in het ruimteschip.
Dat is maar goed ook, want stel je voor dat hij de steen zou vinden. Dat
zou helemáál een ramp zijn! Dan zou hij nog véél gevaarlijker worden.
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(Esther hollend en hijgend op; commandeert)
Esther
Aan het werk allemaal! Wat staan jullie hier te niksen. Dat gaat zó maar
niet! Opschieten!
( de kinderen kijken verbaasd naar haar)
Sam
Mam! We zijn toch bezig! Dit wordt het kampvuur, en…..
Esther
Niks kampvuur! ( Koen rennend, buiten adem op)
Esther
Kampvuur? Allemaal flauwe kul! Zien jullie niet hoe vies het hier is?
Allemaal zand en stof! Schoonmaken!
Koen
Esther! Wat is er met jou? We gingen nog even wandelen in het bos, en
opeens rende je weg! Zo maar, als een haas ging je er vandoor! En nou
sta je hier te commanderen!
Esther
Ja, jij stond te treuzelen, daar kan ik niet op wachten hoor.
Koen
Kom op zeg, ik stond te plassen, tegen een boom! Dan kan ik toch niet
opeens achter je aan rennen!
Esther
(streng) We moeten aan het werk. Nu! Allemaal! Eerst hier maar eens
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Oh, ben je hier, Iwan. Mooi is dat. Wij hebben helemaal niks aan jou!
We hadden je beter thuis kunnen laten. Wij zoeken tot we een ons
wegen en jij gaat er vandoor. Zit je hier weer te lezen. Je had beter op
Galactica kunnen blijven.
Sorry, die stripboeken zijn zo spannend. Ik heb jullie wel gezocht hoor,
in het bos, maar kon jullie niet vinden. Hebben jullie de steen
gevonden?
Nee, nog steeds niet.
En aan jou hebben we dus ook niks, Grote Beer. Dat noemt zich
spoorzoeker! Kan niet eens een blauwe steen vinden. Als je zo’n goeie
spoorzoeker was hadden we hem al lang gevonden.
En nou heb ik er genoeg van! Jij zit iedereen uit te kafferen en jij zelf
dan? Heb jij soms de steen gevonden? En dat gedram van jou, dat je
zo sterk bent, nou, dat wil ik wel eens zien! (komt dreigend op Piraat af,
in bokshouding)
Oh, wou je vechten? Boksen? Nou, kom maar op. (staan tegenover
elkaar in bokshouding, beginnen te boksen, maar kunnen armen niet
strekken, blijven telkens halverwege steken; andere aliens doen ook
vreemd: heel hard lachen, hartverscheurend huilen, opera-achtig
zingen, hoesten, touwtje springen zonder touw, hinkelen, kwaken als
een eend, en/of wat je zelf nog kunt/wilt verzinnen ; allemaal door
elkaar; stopt na een minuut of wat; iedereen kijkt elkaar heel verbaasd
aan; Piraat en Indiaan laten armen zakken)
Wat was dát nou?

EN ZO VOORT……….maar ter geruststelling: het komt allemaal goed!

