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Mamma Mia
Rollen:
De rollen staan uitgewerkt voor drie mannen en één vrouw. Het is echter mogelijk om alle
rollen naar believen in te vullen.
Luigi:
Eigenaar van een Italiaans restaurant. Hij heeft maar één tafel in zijn restaurant maar heeft
grote moeite om de gasten tevreden te houden. Hij praat met Italiaans accent en heeft een
stopwoordje: Mamma mia!
Pepe:
Het neefje van Luigi. Niet zo snugger type die helemaal geen verstand van koken heeft. Hij
werkt pas één dag in het restaurant en wordt standaard uilskuiken genoemd door Luigi.
Man:
Bezoeker van het restaurant. Hij heeft reuze trek maar stapte helaas het verkeerde restaurant
binnen.
Vrouw:
Ze heeft een slecht gevoel bij dit restaurant en hij gevoel wordt waarheid. Ze wordt bijna
onzedelijk betast door Luigi als die per ongeluk wijn over haar morst.

Decor:
Het decor bestaat uit één tafel in het midden. Aan de linker en de rechter kant staat een stoel,
zodat het publiek iedereen goed kan zien. Er is een deur voor de keuken en een deur voor de
uitgang/ingang. Verder kan het decor heel sober gehouden worden. Waar mogelijk kan het
natuurlijk zo veel mogelijk als restaurant ingericht worden.
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Toneelstuk
(podium leeg. Alleen een tafeltje met twee stoelen)
LUIGI:
(komt op) Pepe! Pepe! Waar blijf jij? Er moet gewerkt worden. Gasten kunnen
elk moment komen.
PEPE:

(komt op) Rustig. Ik moet nog wakker worden.

LUIGI:

Wakker worden!? Het is vier uur in de middag. In Italia doen wij een
middagdutje. Niet hier!

PEPE:

Wat moet er gebeuren?

LUIGI:

Ikke jou één kans geven want jij bent mijn neefje. Als jij niet goed doet, jij
vliegen er uit! Ga eerst maar de tafel dekken.

PEPE:

Goed. (gaat af)

LUIGI:

Pepe liever lui dan moe. Mamma mia. De uilskuiken. Ik zal hem eens even
goed aanpakken. (gaat af)

PEPE:

(komt op met borden een bestek en dekt de tafel) Zo.

LUIGI:

(komt op) Is tafel al klaar?

PEPE:

Volgens mij wel. (moet niesen) Ha… Ha… Hatsie!

LUIGI:

(boos en geeft Pepe een tik) Mamma mia, uilskuiken. Hand voor de gezicht als
jij niest. Wij zijn in ristorante. Wij moeten om hygiëne denken!

PEPE:

Al goed, al goed!

LUIGI:

Alles moet goed uitzien voor gasten. Poets die borden! (Pepe wil borden
poetsen met zijn schort) Nee! Nee! Dat is niet hygiënisch! Pak een handdoek!

PEPE:

(gaat af, roept) Er zijn geen handdoeken meer!

LUIGI:

Er ligt er nog één op de grond naast de oven!

PEPE:

Ik zie hem. (komt op met handdoek en poetst de borden) Zo klaar. (moet
niesen) Ha… Ha.. Hatsjoe.

LUIGI:

(geeft hem een tik) Hand voor die gezicht. En als jij hand niet vrij hebt jij hoofd
afwenden!

PEPE:

Al goed, al goed!

LUIGI:

Is alles klaar?
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PEPE:
LUIGI:

Volgens mij wel.
Ga naar die keuken en make die Toscaanse tomatensoep. (Pepe gaat af) Ik
moet die jongen alles leren. Hij stond zeker achteraan bij het uitdelen van
hersenen. Toen waren hersenen al op.

MAN:

(komt op met vrouw) Hallo, graag een tafel voor twee.

LUIGI:

Dat kan. U mag een tafel uitkiezen.

VROUW:

(verbaasd) Uitkiezen!?

MAN:

U heeft maar één tafel… Dan valt er weinig te kiezen!

LUIGI:

U mag ook staan. (lacht overdreven om zichzelf) Hahahahaha.

VROUW:

Zullen we dit wel doen…

MAN:

Ik heb vreselijke trek. Laten we het maar doen. (gaan beide zitten)

LUIGI:

Wilt u iets drinken?

VROUW:

De huiswijn graag.

LUIGI:

(loopt af, roept als hij uit zicht is) Pepe. Haal eens één fles van die
hoofdpijnwijn!

VROUW:

(kijkt verschrikt naar haar man) Wat zei hij nou?

MAN:

Dat zal wel een grapje zijn.

VROUW:

Ik heb zo´n vaag voorgevoel…

LUIGI:

(komt op met fles wijn en valt mevrouw in de rede) Zal ik u vertellen wat er op
het menu staat!?

MAN:

Graag. Ik heb reuze trek.

LUIGI:

Als voorgerecht hebben wij: Haaienvinnensoep, kippensoep en Toscaanse
tomatensoep.

VROUW:

Dat klinkt goed. Doet u mij maar de Haaienvinnensoep.

LUIGI:

Die hebben we niet.

MAN:

Maar uw zei net…

LUIGI:

Klopt. Maar om eerlijk te zijn hebben we die niet.

MAN:

En de kippensoep…!?
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LUIGI:

Hebben we wel… Maar zou ik niet nemen…! Ik heb de kip net gezien en…
Nee. Ik zou die niet nemen.

VROUW:

Dan de Toscaanse tomatensoep maar.

LUIGI:

Een heel goede keuze mevrouw. (roept) Pepe! Twee Toscaanse tomatensoep!
(tegen de anderen) Onze bereidingswijze is typisch Italiaans. Wij besteden veel
zorg aan hygiëne. U kunt hier van de vloer eten.

MAN:

(kijkt eens rond) Klopt, er ligt genoeg.

LUIGI:

(lacht overdreven) Hahaha. (roept) Pepe! Waar blijf die soep! Mamma mia.
Als hoofdgerecht kan ik u de lamskoteletjes aanbevelen.

VROUW:

Dat klinkt goed.

MAN:

Ja, laten we dat maar doen.

LUIGI:

Pepe! Waar blijft die soep! (tegen de anderen) Zal ik uw wijn inschenken.

VROUW:

Graag.

LUIGI:

(pakt glas en schenkt in) Dit is een van onze beste Italiaanse wijnen! (wil het
glas neerzetten en stoot het om over de bloes van mevrouw) Pardon! Excuses!

VROUW:

Wat gebeurt er!?

LUIGI:

(druk) Wacht, doet u die blouse maar uit. (pakt de bloes van mevrouw beet)

MAN:

(boos) Blijf van mijn vrouw af.

LUIGI:

Ik doe alleen haar bloes uit!

VROUW:

(geschrokken) Help!

MAN:

(haalt Luigi van zijn vrouw af) Blijf van haar af.

LUIGI:

Ik wilde helpen!

VROUW:

De kleren werden bijna van mijn lijf gerukt!

MAN:

Dat zijn ongewenste intimiteiten.

LUIGI:

In Italia is dat heel anders.

MAN:

We zijn niet in Italië. Waar blijft onze soep!

LUIGI:

(onrustig) Pepe!

PEPE:

(komt op met twee borden soep) Hier is de soep. (moet niesen) Ha… Ha…
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LUIGI:

Niet in die eten niesen!

PEPE:

Ha… Ha… Hatsjoe! (wend zijn hoofd af en niest in meneer zijn gezicht)

MAN:

(droog) Verfrissend. (veegt het vocht van zijn gezicht)

PEPE:

(zet de soep voor de gasten neer) Eet smakelijk. (gaat af)

MAN:

Bedankt. (eet van de soep) Huh? Vreemd.

VROUW:

Wat is er?

MAN:

Waar smaakt die soep volgens jou naar?

VROUW:

(proeft) Tja, moeilijk te zeggen.

MAN:

Het lijkt wel alsof het naar rubber smaakt!

VROUW:

Inderdaad. Nu je het zegt.

MAN:

Dit ga ik niet eten hoor! Ober!

LUIGI:

(komt aangelopen) Is alles naar wens?

MAN:

Deze soep smaakt naar rubber…!

LUIGI:

Naar rubber?

VROUW:

Ja, naar rubber!

LUIGI:

Maar dat is niet goed!

MAN:

Dat lijkt mij ook.

LUIGI:

Deze soep smaakt meestal naar petroleum!

VROUW:

Petroleum?

LUIGI:

Onze Toscaanse tomatensoep smaakt naar petroleum en onze uiensoep smaakt
naar rubber. Even proeven. (steekt zijn vinger in de soep, meneer en mevrouw
kijken verbaasd) Hmm. Smaakt inderdaad naar rubber. Pepe!

PEPE:

(komt op) Wat is er?

LUIGI:

Proef deze soep een.

PEPE:

(steekt vinger in de soep) Hmm. Lekker.

LUIGI:

Smaakt dat naar Toscaanse tomatensoep!?
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PEPE:

Kon ik niet goed proeven. (steekt zijn vinger nog een keer in de soep) Nee,
smaakt meer naar verbrand rubber…!

LUIGI:

Inderdaad! Jij heb uiensoep gegeven in plaats van Toscaanse tomatensoep!
Mamma mia. (geeft Pepe een tik) Jij leeghoofd!

PEPE:

Sorry.

LUIGI:

En die temperatuur. Noem jij dat heet!

PEPE:

De soep? Weet ik niet. (gaat weer met zijn vinger in de soep) Niet super heet.

LUIGI:

(gaat met zijn vinger in de soep) Kijk. Ik kan mijn vinger er heel lang
inhouden. Bij hete soep kan dat niet. Mamma mia. (geeft Pepe een tik) Jij kan
ook niks goed doen. (wil samen met Pepe af lopen)

MAN:

Euh… Ober! (Pepe gaat af)

LUIGI:

(draait zich om) Wat is er…

VROUW:

De soep….

LUIGI:

(vragend) Ja…?

MAN:

Deze soep is niet wat we besteld hadden. Wij hebben uiensoep en we wilden
Tomatensoep.

LUIGI:

Geen probleem. Is even duur. (wil weg gaan)

MAN:

Ober!

LUIGI:

Ja! (draait zich om)

MAN:

Wij willen deze soep niet meer!

LUIGI:

Is lekkere uiensoep.

VROUW:

Wil wilden geen uiensoep en bovendien hebben jullie er met jullie vingers in
gezeten.

LUIGI:

Waren schone vinger. Geen probleem. (wil weg gaan)

MAN:

Ober!

LUIGI:

(geïrriteerd) Jaha! (draait zich om)

MAN:

Wij willen deze soep niet. Wilt u de soep weg halen!

LUIGI:

Is goed. Pepe! Nieuwe soep?
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VROUW:

Nee, doet u maar gelijk het hoofdgerecht.

LUIGI:

Goed mevrouw. De lamskoteletjes. Pepe!

PEPE:

(komt op) Wat is er?

LUIGI:

Meneer en mevrouw willen de soep niet meer. Ruim maar af.

PEPE:

Weggooien? Dat is zonde. Mag ik het eten.

LUIGI:

Goed.

PEPE:

(tegen meneer) Mag ik uw lepel even? (pakt lepel en gaat soep opeten)

LUIGI:

(boos) Pepe!

PEPE:

(met volle mond) Ja?

LUIGI:

(geeft Pepe een tik) Mamma mia uilskuiken… Afruimen! Opeten kan in de
keuken. (duwt Pepe met de borden naar de keuken, Pepe af) Mamma mia.
Excuses voor Pepe. Het is zijn eerste dag hier.

MAN:

Ik zou graag zo snel mogelijk de lamskoteletjes willen. Ik heb reuze trek.

LUIGI:

Komt er aan. (gaat af)

VROUW:

Ik zei toch dat ik een slecht gevoel had bij dit restaurantje.

MAN:

Wat een gekkenhuis. Geen wonder dat wij de enige klanten zijn.

VROUW:

Ik ben benieuwd hoe die lamskoteletjes smaken.

MAN:

Als die goed smaken is alles vergeven en vergeten. Ik heb een reuze trek.

LUIGI:

(hoor je praten) Pepe, hou het hoofd vast!

PEPE:

Auw, hij bijt!

VROUW:

Wat zijn ze aan het doen?

MAN:

Dat zal toch niet…

LUIGI:

Pak dat hakmes. Snel.

PEPE:

Waar?

LUIGI:

Op tafel. Mamma mia wat is ze fel.

MAN:

Ze zijn aan het slachten!
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VROUW:

Jakkes. Het smaakt mij al niet meer.

LUIGI:

Ik tel tot drie en dan sla je.

PEPE:

Ik kan dit niet aanzien. Ik vindt het zo zielig.

LUIGI:

Één…

PEPE:

Ik vindt het vreselijk…!

LUIGI:

Twee…

PEPE:

Ik doe mijn ogen dicht!

LUIGI:

Drie!

Hoe dit afloopt…!?
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