KLEINE DEUGNIET

Door Marcel van Rijn

Vet: bewegingen en activiteiten
Gewoon: verteller
Schuin: gesproken text
De kerkklokken luiden. Mensen komen vanuit de kerk naar buiten.
Als laatste is daar de pastoor. Hij blijft in de kerkdeuropening staan en schudt zijn
hoofd.
Pastoor: Tsja, tsja. Het was weer erg druk in de kerk vandaag, erg druk, vol met mensen.
Mensen, kinderen, ik weet niet hoe het moet. Iedereen komt trouw naar de kerk, maar….eh..
Ik zou liever zien dat ze eens wat aardiger voor elkaar zijn. Iedereen denkt alleen maar aan
zichzelf. Kinderen kunnen niet meer stilzitten en pesten elkaar liever dan dat ze met elkaar
spelen. Tsja, tsja…..
Pastoor loopt terug de kerk in
Door een gat in de heg kijkt een lief, maar bang gezicht over de straat. Het is Suusje, het rare
meisje uit het dorp. Suusje heeft altijd vieze kleren aan, ze stinkt en ze loopt mank. Bovendien
is Suusje stom, ze kan niet praten, tenminste, nog nooit heeft iemand haar één woord horen
spreken.
Ja Suusje, het rare meisje uit het dorp, is gek, zo zeggen alle mensen. Ze woont op straat. Ze
heeft helemaal geen huis en…of het nu koud of warm is buiten, ze draagt altijd dezelfde oude,
vieze jas. En wat het ergste is, ze eet uit de vuilnisbak, kijk maar….Daar in de verte staat er
een, wedden dat ze erop af gaat.
En ja hoor, Suusje sluipt vanuit haar schuilplaats naar de vuilnisbak, ze graait erin en
haalt een zak oud brood tevoorschijn.
Ze wil net een hap nemen als ze achter zich stemmen hoort.
Drie jongens staan op de hoek van de straat en wijzen naar haar.
Jongen 1: “Hé, daar heb je die griet, die viezerik”
Jongen 2: “Kom we gaan achter haar aan”.
Jongen 3: “Ja, we krijgen haar wel. Ze loopt toch mank”.
Suusje schrikt als ze de jongens hoort rennen en schreeuwen en ze sleept zich weg.
Een achtervolging volgt, maar de jongens krijgen haar zak brood te pakken, Suus nèt
niet. En tenslotte verstopt Suusje zich weer in het gat in de heg en zijn de jongens haar
kwijt.
Jongen 1: “Hé, waar is ze nou?”
Jongen 2: “Ze moet hier ergens zijn”.
De jongens blijven nog even zoeken.
Jongen3: “Nou, kom op maar, we krijgen haar een andere keer wel”.
De jongens slaan de armen om elkaar heen en lopen stoer weg, lachend en napratend.
Lied No 1: Da’s jammer nou
Maar ergens in een hoekje heeft een kleine jongen het hele tafereel gezien. Hij had gezien hoe
de jongens het meisje achterna zaten en hij had ook gezien waar ze zich verstopte. En nu alles
stil was kon hij naar voren komen. Het is Deugniet, de jongste van de familie Rolboom.
Hij loopt recht op Suusjes schuilplaats af en schuift de takken opzij.

Suusje schrikt, maar dan ziet ze dat het Deugniet is en ze weet dat ze voor hem niet bang
hoeft te zijn.
Deugniet: “Hallo”
Nog even kijken de twee elkaar in de ogen.
Deugniet: “Hier”
En hij geeft haar z’n boterham en loopt weg.
De volgende morgen staat moeder zich te wassen in de keuken.
Moeder: “Jongens, opstaan”.
Er is wat gerommel te horen in de kamer van de drie luie jongens, maar niet omdat ze wakker
worden, nee, ze draaien zich alleen even om en slapen gewoon verder.
Moeder: “Wakker worden”.
Opnieuw, wat gerommel, maar er komt geen reactie.
Moeder slaakt een diepe zucht terwijl ze haar haren afdroogt….
Liedje 2 “Luie donders”
Moeder gaat in een luie stoel zitten en drinkt haar kopje koffie.
De drie jongens komen halverwege het liedje hun bed uit en strompelen naar de keuken.
Rob: “Hé, maar mam, het is vandaag toch kerst, we hoeven helemaal niet naar school, we
zijn vrij”!
Dan komt vader naar voren rennen. Hij kijkt zenuwachtig om zich heen. Hij pakt een
boterham en schenkt koffie in. Hij kijkt steeds op zijn klok en struikelt een keer. Dan
trekt hij zijn stropdas strak en loopt naar de deur.
John: (staat voor hem)“Pa , wat ga je doen?”
Pa: “Hoe bedoel je? Ga weg jongen, ik moet naar mijn werk.”
Mario: (trekt vader aan zijn jas) Pa, het is kerst, we zijn vrij!”
Pa: (slaat zich voor zijn hoofd) “Nee!”
Allemaal: “Ja!”
Liedje: Dom
Moeder: “ Maar straks komt meneer Pastoor en die kerstboom moet nog opgetuigd worden.
Hij moet wel denken dat wij iets aan kerst doen dus eh…schiet een beetje op, Rob!
Rob: “Geen zin in, laat John het maar doen”.
John: “Mooi niet….laat Mario het maar doen”.
Mario: “Ik doe het niet, laat Deugniet het maar doen”!
Deugniet: “Nee, ik niet laat….eh…
Deugniet kijkt om zich heen. “Hé wat is het toch vervelend om de jongste te zijn”denkt hij.
Moeder: “Stil jullie, jullie zorgen er maar voor dat straks die boom klaar is! Het kan me niet
schelen hoe”.
De vier jongens beginnen de kerstballen te voorschijn te halen uit de doos. Ze zitten wat te
chagrijnen, maar dan moet Rob ineens lachen.

Rob: “Hé, kijk een rooie! Net zo rood als jouw haar, John”!
John : “Hé, hé, Hé, Hé, _____lachen. Hier, een engeltje. Ah-----Het lijkt Mario wel.
Mario:“Echt niet! ------lachen. Ik heb een kleintje, kijk, die is voor onze Deugniet.
Deugniet zegt niets. Hij is er aan gewend om gepest te worden en de kleinste kan nooit
iemand anders pesten, ja een hond, maar dat vindt hij niet eerlijk, bovendien houdt hij veel
van dieren.
Maar Rob --- die lange slungel, die wordt nooit gepest.
Deugniet: “He kijk eens Rob, een slinger die lijkt wel op jou”!
Rob wordt witheet en wil Deugniet een klap geven, maar dan gaat de bel.
Moeder: “Aha daar zal je meneer pastoor hebben. Is die boom nou eindelijk klaar”?
Rob loopt nog een keer op Deugniet af, die z’n arm voor z’n gezicht houdt.
Moeder: “Rob, doe effe open!”
Rob:“Ikke? Laat John het maar doen”.
John: “Altijd ik weer, laat Mario maar”.
Mario: “Mooi niet, Deugniet die mag het doen”.
Deugniet: “Echt niet! “
Maar dan bedenkt Deugniet dat Rob hem dan niet kan pakken.
Deugniet: “O.K. “
en hij loopt naar de deur en doet hem open.
Pastoor: Gegroet gij allen! Het is vandaag kerst zoals U weet. Ah ik zie dat U dit jaar een
mooie kerstboom heeft. Dat is goed want…..
Liedje 3: Kerst is Feest
Pastoor: “Zo ik ga even kijken of er nog ergens anders nog kerst gevierd wordt. Ik zie U vast
vanavond nog, mevrouw”.
Moeder:“Ja hoor”
De pastoor loopt weg. De jongens zien door de ruit dat hij bij de buren naar binnen gaat.
Mario: “Wat bedoelde hij nou, mamma”?
Moeder zit nog in haar luie stoel en zegt:
Moeder: “Ah…. Je moet met kerst extra aardig voor elkaar zijn, iets geven aan de armen of
lief zijn voor je broertje.”
Rob“ En wat doe jij dan”?
Moeder: “Oh ik…? Ik geef de pastoor vanavond wat geld, die geeft het dan aan de armen…..
maar, genoeg gepraat, kom op we gaan eten, Mario, dek de tafel.”
Mario: “Maar eh ….Rob…”
Moeder: ”Niet zeuren, tafel dekken.”
Mario doet wat z’n moeder zegt en zet de borden en beleg op tafel.
Dan gaan ze allemaal zitten.
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