Het meisje
met de pindarotsjes

Door Ron Jansen

Noëls Kerstmis ziet er niet zo vrolijk uit. Haar moeder is overleden, haar vader
heeft geen werk. Geen geld voor een kerstboom of voor andere gezellige dingen.
De kinderen uit haar klas gaan wel leuke dingen doen. Ze vertellen er over in de
kring.
Onderweg naar huis ontmoet Noël een oude man. Hij laat haar zien dat het niet
altijd vrolijkheid en gezelligheid hoeft te zijn als je gaat skiën in Oostenrijk of bij
opa en oma kerst gaat vieren. Hij laat haar zien dat het echte kerstgevoel vaak in
kleine dingen zit. Bijvoorbeeld in de kleine dingen die Noël voor haar vader
gekocht heeft en waar hij heel blij mee is.
Het meisje met de pindarotsjes heeft wat kenmerken van de grote
kerstklassiekers A Christmas Carol en natuurlijk Het meisje met de zwavelstokjes.
Het heeft echter naast de wat serieuze boodschap ook de nodige humor om het
wat luchtig te houden.
Het stuk kent 21 tekstrollen, die door minimaal 12 personen gespeeld kunnen
worden. Het begint in een klas. Daar kunnen ook kinderen zonder tekst een
figurantenrol vervullen, zodat het mogelijk is dat alle kinderen uit de klas even
op het podium staan.
Vaste rollen:
Noël is een wat verlegen, stil meisje, dat liever niets vertelt over zichzelf
Oude man
Noëls vader
Rollen die ook als dubbelrol gespeeld kunnen worden:
Juf/meester
Schoolkinderen:
Peter
Elsje
Anne
Bram
Antoinette
Walter
Freek
Rutger

Verder:
Vader
Moeder
Judith
Sebastiaan
En:
Ma
Pa
Oma
Opa
Merel

Het decor is sober en bestaat uit voorwerpen die een klaslokaal suggereren en
snel weg te halen zijn. Denk daarbij aan een wandkaart of -plaat, een flap-over of
klein schoolbord etc. Er kan ook een kerstboom op het podium staan, die daar
het hele stuk mag blijven. Uiterst links vooraan op het podium staat een
straatlantaarn. Dit kan bijvoorbeeld een korfbalpaal met een sterke spot zijn. In
deze scene speelt hij nog geen rol, maar het is prettig dat dit voorwerp al
helemaal gebruiksklaar op het podium staat.
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Het stuk begint in de klas van juf Sandra/meester Peter (naar
keuze). De kinderen zitten op hun stoeltje of op de grond in de kring.
(halve-maan-opstelling, gezichten naar het publiek en juf/meester in
het midden). De juf/meester heeft een boek, A Christmas Carol, op
haar schoot en leest voor, de kinderen luisteren aandachtig
Juf/meester

" Vrolijk kerstfeest, Bob!" riep Scrooge en je kon zien dat hij het
echt meende. "Ik zal je salaris verhogen en ik zal proberen je familie
te helpen, maar dat bespreken we vanmiddag bij een warme
kerstdrank. Maar stook nu eerst de kachel op en koop nieuwe
kolen, voor je ook maar een regel schrijft." zei Scrooge.
Het ging beter dan ooit, Scrooge deed alles wat hij beloofd had. En
voor kleine Tim, die NIET dood ging, was hij als een tweede vader.
Hij werd een goede vriend, een goede baas en een goed man.
Sommige mensen lachten van blijdschap toen ze hem zo zagen
veranderen en ze zeiden: hij weet wat Kerstmis is en hoe je het
moet vieren. En zo is het maar net!
(de juf/meester klapt het boek dicht en kijkt de kinderen aan)

Peter

Wat een mooi verhaal, juf/meester.

Elsje

Ik vind het wel een beetje zielig.

Walter

Hoezo zielig, er gaat toch niemand dood? Alles komt op het laatst
toch goed?

Elsje

Ja, maar ik krijg er zo’n zielig gevoel van.

Anne

(een beetje verbaasd) Je hebt tranen in je ogen!

Bram

Moet je er om huilen?

Juf/meester

Het was ook een prachtig verhaal, niet? Echt een verhaal waar je,
zoals Elsje zegt, een beetje een zielig gevoel bij krijgt. Je wordt er
een beetje emotioneel van. Zo noemen ze dat. En sommigen voelen
dat meer dan anderen.

Anne

Maar dan hoef je toch nog niet te huilen?

Juf/meester

Tja, dat komt dan vanzelf, hè Elsje. Ik heb daar ook wel eens last
van als ik een mooie film zie, bijvoorbeeld.

Antoinette

Moet u dan echt huilen, juf/meester?

Juf/meester

Ja, soms wel.

Walter

Ach ja, vrouwen……
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Juf/meester

Ja, zo kan-ie wel weer Walter. Maar jij vond het toch ook wel een
mooi verhaal?

Walter

Ja, vooral met die geesten vond ik wel gaaf. Antoinette zat te
bibberen op de bank. Lachen toch….

Juf/meester

En verder niks?

Walter

Nou ik vind het ook wel leuk dat die Scrooge toch nog Kerstmis
gaat vieren en dat iedereen dan blij is.

Juf/meester

Kijk eens aan, daar gaat het uiteindelijk om, toch? Dat iedereen met
Kerstmis aan elkaar denkt en een fijne tijd heeft.
Maar vertel eens jongens. Gaan we nog wat leuks doen in de
kerstvakantie?

Peter

Wij gaan naar Oostenrijk. Skiën.

Juf/meester

Vertel eens

Peter

We gaan vannacht met de auto. Papa gaat vanmiddag de auto al
inpakken en de ski’s op het dak doen. En mama maakt broodjes
voor onderweg en koffie. En ze neemt cola mee in een koelbox. En
dan moeten we om drie uur op en dan rijden we naar Oostenrijk.

Anne

Waarom zo vroeg?

Peter

Dan zijn we de files voor.

Anne

Oh…

Peter

Tenminste dat hoopt mijn vader. Maar vorig jaar zijn we ook zo
vroeg gegaan en stonden we toch nog in de file.

Juf/meester

En in Oostenrijk ga je lekker skiën?

Peter

Ja, met mijn broertje in de skiklas. Mijn zus gaat snowboardles
nemen.

Juf/meester

Dat klinkt spannend. Volgens mij heb je er wel zin in.
Freek waar ga jij doen met Kerstmis?

Freek

Wij gaan naar opa en oma in Groningen. Daar hebben we op eerste
kerstdag altijd een kerstdiner met de familie. Zoals in Amerika met
een grote kalkoen en alles…..

Juf/meester

Dat klinkt gezellig!

Walter

Wij gaan naar Eurodisney!
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Rutger

Wij doen met de buurt altijd een kerstbarbecue

Bram

Een kerstbarbecue?

Rutger

Ja, de vaders zetten dan allemaal vuurkorven klaar en barbecues.
Daar wordt dan het vlees op geroosterd en boven de vuurkorven
mogen wij dan broodjes bakken aan een stok. En tante Lenie maakt
dan altijd erwtensoep met knikkers…

Antoinette

Erwtensoep met knikkers?

Peter

Met knikkers?

Rutger

Ja, met knikkers. Als je knikkers in de erwtensoep doet, dan brandt
het niet aan op de bodem. Ik weet ook niet hoe dat kan, maar als je
een knikker in je soepkom vindt, dan krijg je een cadeautje van
tante Lenie.

Walter

Ik wou dat ik zo’n tante had.

Rutger

Het is helemaal geen tante, het is een buurvrouw.

Walter

Nou, dan wou ik dat ik zo’n buurvrouw had.

Antoinette

Ben blij dat het niet mijn buurvrouw is.

Anne

Hoezo niet?

Rutger

Ik hou niet van erwtensoep!

Juf/meester

Noël wat ga jij doen met kerst?

Noël

Oh, dat weet ik nog niet.

Juf/meester

Ga je nog weg? Lekker eten? Cadeautjes uitpakken onder de
kerstboom?

Noël

We hebben geen kerstboom.

Peter

Hebben jullie geen kerstboom?

Elsje

Wat zielig….

Walter

Doen jullie niet aan kerst of zo?

Noël

Nou….eh….. Mijn vader wil dat geld liever aan wat anders
uitgeven…
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Elsje

Dus je kunt niets leuks doen met Kerstmis? Wat zielig…

Juf/meester

Nou wie weet heeft je vader toch nog een verrassing voor je met
kerst, Noël. Misschien wordt het wel een heel bijzondere kerst
voor je.
(de schoolbel gaat, juf/meester geeft schoolse opdrachten waarmee
het podium ontruimd kan worden)

Juf/meester

Jongens, zet zo allemaal je stoeltje weer terug. De klassendienst
kan vast beginnen met hun werk. Walter breng jij die landkaart
even terug naar meester André, wil je.
Allemaal een hele fijne kerst gewenst en tot volgend jaar.
(het toneel wordt donker, er wordt een klein bankje bij de
lantaarnpaal gezet en iedereen is af, behalve Noël, die een pakje in
haar handen heeft. Zij loopt naar de lantaarnpaal en gaat op het
bankje zitten. Het licht van die lamp gaat aan. Er komt een oude
man aanlopen en gaat bij het bankje staan)

Oude man

Zo, jongedame. Wat zit jij zielig alleen op dit bankje? Mag ik bij je
komen zitten?

Noël

Natuurlijk meneer.

Oude man

(wijst naar het pakje in Noël’s handen) Heb je al een cadeautje
gekregen?

Noël

Nee, meneer. Dit is voor mijn vader. Het zijn pindarotsjes, u weet
wel pinda’s met chocolade erom heen. Die vindt hij zo lekker. Die
heb ik voor hem gekocht voor Kerstmis.

Oude man

Wat lief dat je aan je vader denkt in deze tijd. Dat zal hij wel een
verrassing vinden.

Noël

Dat hoop ik meneer.

Oude man

Wat is deze tijd toch altijd bijzonder, vind je niet? Vroeg donker,
maar overal lichtjes en iedereen die gespannen en vol verwachting
uitkijkt naar Kerstmis. Jij toch ook, neem ik aan?

Noël

Niet echt meneer.

Oude man

Niet echt? Jij vind Kerstmis niet zo leuk? Hoe komt dat?

Noël

Wij vieren thuis geen kerst.

Oude man

Jullie vieren geen kerst? Hoe komt dat?
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Noël

Geld.

Oude man

Geld?

Noël

We hebben geen geld om kerst te vieren. Mijn vader heeft al een
tijdje geen werk meer en nu moeten we het doen met het kleine
beetje dat we van de gemeente krijgen. Hij doet er alles aan om
werk te vinden, echt waar. Maar het lukt niet.

Oude man

En je moeder dan?

Noël

Mama is vorig jaar overleden. Ze was heel lang ziek. Papa en ik
hebben haar al die tijd verzorgd. Daardoor was papa vaak niet op
zijn werk en toen hebben ze hem ontslagen.

Oude man

Omdat hij voor je moeder en voor jou zorgde?

Noël

Ja, ze zeggen natuurlijk dat dat niet de reden voor het ontslag is.
Maar we weten wel beter.

Oude man

Dat klinkt niet zo aardig.

Noël

En nu kan hij maar geen werk vinden en moeten we rondkomen
met een klein beetje geld. Vorige maand hebben we de huur al niet
kunnen betalen. Misschien moeten we ons huis wel uit.

Oude man

Ach, zo’n vaart zal het wel niet lopen. Maar ik snap wel dat het niet
zo’n leuke kerst zal zijn dit jaar. Maar heb je dan nog wel een beetje
kerstfeest kunnen vieren op school?

Noël

Ja hoor. Gisteravond hadden we de kerstmaaltijd. Dan eten we
altijd boerenkool met worst. Ik hou daar niet zo van, maar de oude
mensen die tegenover de school wonen, worden dan ook altijd
uitgenodigd en die vinden dat heerlijk.
En vanmiddag heeft juf/meester een verhaal voorgelezen en
mocht iedereen vertellen wat ze gaan doen in de vakantie.

Oude man

En?

Noël

Sommigen gaan skiën of naar de zon, anderen gaan naar een
pretpark of gaan logeren of hebben iets leuks in de buurt. Ze gaan
allemaal iets leuks doen.

Oude man

Tja, het is niet eerlijk

Noël

Ach.

Oude man

Weet je, ook al ga je skiën, dat wil niet zeggen dat je ook een leuke
kerst zult hebben.
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Noël

Hoe bedoelt u?

Oude man

Nou, doe je ogen maar eens dicht en probeer je voor te stellen wat
ik je vertel.
Noël doet haar ogen dicht. Het licht van de lantarenpaal wordt
zachtjes gedimd en het podiumlicht wordt feller. Vader, moeder,
twee zoons en dochter komen op in skikleren en met skispullen.

Oude man

Stel je voor: een vader en moeder met twee zoontjes en een
dochter staan op de parkeerplaats van een skilift in Oostenrijk. Ze
hebben net hun spullen uit de auto gepakt om te gaan skiën. Dan
zegt het oudste zoontje:

Peter

Oh, mijn handschoenen liggen nog in de auto.

Judith

(pesterig) Ja, hoor, Peter is weer eens wat vergeten.

Peter

Alsof jij nooit eens wat vergeet, stomme trut

Judith

Nee, toevallig niet. Ik ben niet zo dom als jou!

Moeder

Als jij, zul je bedoelen.

Judith

Als jij dan, wat maakt dat nou uit?

Moeder

Je moet wel goed Nederlands spreken.

Judith

Hoezo, we zijn toch in Oostenrijk? Ze verstaan hier toch geen
Nederlands.

Moeder

Dat doet er niet toe.

Peter

Doet er nog iemand de auto open?

Einde zichtversie…
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