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PERSONEN:
OLAF
RUUD - zijn vriend
VADER - van Olaf
MOEDER - van Olaf
BRIGITTE - Een blind meisje
AGENT
MEESTE KOOS
3 kinderen en vier volwassenen.
Duur ongeveer 1 uur.

DECOR:
Huis.
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EERSTE BEDRIJF
(bij Olaf thuis: vader, die bakker is, moeder en Olaf zijn aan het
eten)
VADER: Eet nu eindelijk je eten eens op, Olaf!
OLAF: Maar ik lust dit helemaal niet.
VADER: Ik lust ook wel eens iets niet.
OLAF: Mag ik het vanavond opeten, ik wil nog naar Ruud.
VADER: Je mag naar Ruud, als je je eten opeet, en daarmee uit!
OLAF: (tot moeder) Mam, mag het van....
VADER: Geen sprake van, het is hier geen restaurant.
OLAF: De vorige keer, toen we spruitjes aten, hoefde ik het ook niet
helemaal op te eten.
VADER: De vorige keer is nu niet. Een jongen van tien behoort te eten
wat de pot schaft en daarmee uit.
MOEDER: Neem nu nog twee flinke happen, Olaf, dan mag je de rest
laten staan, en dan is er zo dadelijk lekkere vruchtenyoghurt.
OLAF: Goed mam.
VADER: Ik begrijp er werkelijk niets van, waarom we steeds minder
klanten krijgen.
MOEDER: Nee, dat snap ik ook niet goed, je bakt al jaren op dezelfde
manier het brood. Het is voor mij ook een raadsel.
VADER: Als het zo doorgaat, blijf ik hier niet wonen, dan gaan we
maar verhuizen naar een dorp waar nog geen bakker is.
OLAF: We gaan toch niet verhuizen, ik wil niet verhuizen, hier wonen
al mijn vrienden!
VADER: Als steeds minder mensen brood bij ons kopen, zal het wel
moeten. Misschien is twee bakkers in een dorp wel te veel. Het is
nu half november, normaal gesproken, moet ik al veel meer
speculaas verkocht hebben.
MOEDER: Nu hoorde ik laatst in de supermarkt twee vrouwen voor
mij tegen elkaar zeggen dat ze de speculaas van bakker
Deutekom zo heerlijk vonden. Als dat zo is, dan kopen ze daar
meteen ook het andere brood.
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VADER: Ach, wat een onzin, speculaas is speculaas.
MOEDER: Ze hadden het erover dat hij bij toeval in een oude doos
een geheim recept had gevonden om speculaas te bakken.
VADER: Ik bak al jaren speculaas, en daar mankeert niets aan.
MOEDER: Dat weet ik, schat, jij bakt ook heerlijke speculaas maar je
weet net hoe de mensen zijn. Zodra er iets nieuws is, dan hollen
ze er meteen achteraan.
VADER: Lariekoek!
OLAF: Misschien moet u dat gaan bakken.
VADER: Wat?
OLAF: Het was maar een grapje. Mag ik alvast naar school?
MOEDER en VADER: Nee, je wacht tot we allemaal klaar zijn.
OLAF: Maar we zijn toch klaar.
VADER: Je wacht tot ik het teken geef dat we klaar zijn met eten.
OLAF: Ik wil helemaal niet verhuizen. Dan kan ik nooit meer met Ruud
spelen.
VADER: Er zal niets anders op zitten, als de situatie zo blijft. We
kunnen niet van de wind leven.
MOEDER: Misschien komt er nog wel een oplossing, komt tijd, komt
raad.
VADER: Laten we het hopen.
MOEDER: Als wij nu ook een bijzonder recept voor speculaas hadden,
dan zouden onze klanten geen reden hebben om naar bakker
Deutekom te gaan.
VADER: Als ze niet willen komen, dan komen ze maar niet.
MOEDER: Ik heb buurvrouw Han deze week ook niet in onze winkel
gezien. Dat valt me toch van haar tegen.
VADER: Dat mens kan ik missen als kiespijn.
MOEDER: Jouw vader bakte toch ook altijd van die bijzondere
speculaas met Sinterklaas.
VADER: Ja, maar toen was ik nog heel jong, ik bakte toen zelf nog
niet, maar inderdaad, de mensen waren er dol op?
MOEDER: Heeft hij nooit verteld wat het recept was?
VADER: Nee.
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MOEDER: Maar hij zal het toch wel ergens hebben opgeschreven?
VADER: Ja, dat wel, hij heeft wel eens gezegd dat hij het
opgeschreven had. Maar zelf heeft hij het natuurlijk ook
onthouden....
MOEDER: Ik ga nog eens goed zoeken overal, we hebben nog wat
oude spullen van hem op zolder liggen.
VADER: Ik weet zeker dat je 't niet vindt. Ik weet wel dat hij heel trots
was op zijn recept, maar hij had het op een zeer geheime plek
verborgen, zei hij wel eens.
MOEDER: Hoe bedoel je?
VADER: Hij heeft wel eens gezegd: mijn wonderrecept voor
speculaas zit heel dichtbij en is toch onvindbaar.
MOEDER: Wat vreemd.
VADER: En daarom dacht ik altijd dat hij het in zijn hoofd opgesloten
had, snap je.
MOEDER: Ja, dat zou heel goed kunnen.
VADER: Ik ga de ovens maar eens opstoken, dan ga ik zo dadelijk
aan mijn werk.
MOEDER: Doe dat, ik ga morgen in ieder geval op zolder alle spullen
van je vader nog eens doorzoeken. Je weet maar nooit.
VADER: Ik geef je weinig hoop.
MOEDER: Wie niet waagt, wie niet wint.
OLAF: Mag ik nu naar school. Ik zou Ruud nog ophalen.
MOEDER: Goed, jongen, ga maar doe voorzichtig. (alle drie staan ze
op, ruimen de tafel af en verdwijnen van het toneel)
EINDE EERSTE BEDRIJF
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TWEEDE BEDRIJF
(in de klas: Olaf en Ruud zitten achter in het lokaal zodat ze
heimelijk met elkaar kunnen praten: op fluistertoon maar toch
duidelijk hoorbaar voor de zaal: de overige kinderen en meester
Koos zitten te werken)
RUUD: Waarom zei je op weg naar school de hele tijd niets?
OLAF: Ach mijn vader deed weer zo boos.
RUUD: Dat heeft mijn vader ook wel eens.
OLAF: Mijn vader heeft het laatste tijd aldoor. (korte stilte, terwijl ze
aan het schrijven zijn) Ruud, wil je me helpen?
RUUD: Altijd je bent mijn beste vriend.
OLAF: Ook als het gevaarlijk is?
RUUD: Juist als het gevaarlijk is, daar hou ik juist van.
OLAF: Ook als het eigenlijk niet mag wat we doen?
RUUD (een beetje aarzelend): ...Ja.... maar wat wil je dan gaan doen?
OLAF: Het zit zo. Het gaat niet goed met de bakkerij van mijn vader,
het gaat zelfs zo slecht dat we misschien binnenkort moeten
verhuizen.
RUUD: Nee toch!
OLAF: Precies, ik wil helemaal niet verhuizen. En het komt allemaal
door die speculaas van bakker Deutekom. Die bakt zijn speculaas
volgens een zeer oud, maar zeer geheim recept.
RUUD: Ja, dat weet ik, dat heeft Bas mij laatst nog verteld.
OLAF: Bas, die bij ons in de klas zit, de zoon van bakker Deutekom?
RUUD: Ja, hij zat weer eens op te scheppen, zoals gewoonlijk, over
zichzelf en over zijn vader. Natuurlijk is die de beste bakker van
het dorp, volgens hem. Hij vertelde zelfs waar het geheime recept
lag.
OLAF: Echt waar?
RUUD: Ja, het ligt in die oude bus op de bovenste plank boven de
toonbank. In die grote bus, waar "Chocolade" op staat. Dat vond
Bas nog zo'n goeie mop dat zijn vader het recept verborgen had
in een bus waar "chocolade" op stond.
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OLAF: O.
RUUD: Het is inderdaad zalige speculaas. Mijn moeder heeft vorige
week daar ook speculaas gekocht, en het was erg lekker... maar
ik zal tegen haar zeggen dat ze het niet meer moet doen en dat
ze bij jullie speculaas moet gaan kopen.
OLAF: (lachend) Dan hebben we alvast een klant terug, maar het gaat
natuurlijk niet om één klant.
RUUD: Wat wil je dan gaan doen?
OLAF: Ik wil het recept te pakken krijgen. (stilte)
RUUD: Maar dat is toch stelen.
OLAF: Maar ik wil niet verhuizen. Mijn moeder denkt dat als mijn vader
op ongeveer dezelfde wijze speculaas bakt, de klanten vanzelf
weer terugkomen.
RUUD: Dat geloof ik ook wel, maar heeft jouw moeder aan jou gevr....
OLAF: Nee, natuurlijk niet, dat zou het laatste zijn wat ze aan mij zou
vragen, maar mijn vader is de laatste tijd zo uit zijn humeur, ook
gisteren weer onder het eten, dat ik dacht: misschien is er iets aan
te doen.
RUUD: Maar hoe wil je dat dan aanpakken?
OLAF: Dat weet ik niet, weet jij wat?
RUUD: Ik weet alleen waar het ligt.
OLAF: Maar de hele dag door zijn er mensen in de winkel en 's nachts
is bakker Deutekom zelf in de weer met het bakken van het brood.
(lange stilte) He, wacht eens, op zondag is de winkel dicht.
RUUD: En op zondagmorgen gaat de hele familie Deutekom naar de
kerk. Bas vertelt me steeds dat ik zo'n bofkont ben, omdat ik niet
verplicht mee moet naar de kerk.
OLAF: Dan is dat de meest geschikte tijd om het geheime recept te
pakken te krijgen.
RUUD: Weet jij hoe lang zo'n dienst duurt?
OLAF: Nee, niet precies, een uur ongeveer, denk ik.
RUUD: Maar hoe komen we binnen.
OLAF: In de winkel?
RUUD: Ja, we moeten het recept toch uit dat oude blik halen.
OLAF: Door een raam of zo.
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RUUD: De meeste mensen doen de ramen dicht voordat ze weggaan.
OLAF: Dan hebben we opnieuw een probleem. (lange stilte)
RUUD: Ik weet wat, Bas heeft aan zijn fietssleutel ook een sleutel van
de winkel voor het geval dat zijn moeder niet thuis is, wanneer hij
uit school komt.
OLAF: Wat een onzin, zijn moeder werkt niet eens.
RUUD: Dat zei ik hem ook. Ik dacht eraan, omdat ik er zelf wel een
aan mijn fietssleutel heb.
OLAF: Maar jouw moeder werkt.
RUUD: Dat zei ik hem ook, maar hij vond het wel stoer staan, zei hij.
OLAF: Hij heeft hem natuurlijk nooit nodig, want zijn moeder is altijd
thuis.
RUUD: Dat komt dan goed van pas, want dan mist hij hem ook niet
als we hem lenen.
OLAF: Dat is niet zo moeilijk, ik vraag zo meteen aan meester Koos
of ik naar de wc mag en dan kan ik stiekem de fietsenstalling in
om de sleutel van Bas mee te nemen.
RUUD: Slim idee! (vinger Olaf gaat omhoog)
OLAF: Mag ik naar de wc, meester?
MEESTER KOOS: Als je maar opschiet.
OLAF: (knipogend naar Ruud): Natuurlijk. (Olaf verlaat het lokaal en
komt na een poosje vermoeid terug)
MEESTER KOOS: Was het zo'n zware klus, Olaf?
OLAF: Ja, het was een zware bevalling.
MEESTER KOOS: De volgende keer moet je maar thuis bevallen,
want we zijn net begonnen.
OLAF: Komt voor elkaar, meester. (Ruud kijkt hem vragend aan: Olaf
schuift hem een briefje toe, waarop staat: gelukt!)
RUUD: Hoe laat spreken we af zondagmorgen?
OLAF: Kwart voor tien bij mij, de dienst begint om tien uit.
RUUD: Maar wat zeggen we tegen onze ouders, zo vroeg en op
zondag spelen we toch nooit met elkaar?
OLAF: We zeggen dat we op zolder gaan spelen om spullen uit te
zoeken, voor carnaval alvast.
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RUUD: Trappen ze daarin, denk je?
OLAF: Ja hoor.
RUUD: Oke, tot zondagochtend dan. (meester Koos opkijkend ziet ze
praten)
MEESTER KOOS: Zo, Olaf, zit je weer eens te praten met Ruud. Kom
jij maar eens hier en laat je schrift eens aan me zien. Ik ben
benieuwd hoeveel sommen jij gemaakt hebt. (Olaf gaat naar
voren en toont zijn schrift aan meester Koos) Waar staan de
sommen?
OLAF: Ik moet nog beginnen meneer.
MEESTER KOOS: Wat heb jij dan de hele tijd gedaan?
OLAF: Ik ben naar de wc geweest, die zware bevalling, weet u nog.
MEESTER KOOS: Dat weet ik, maar de rest van de tijd?
OLAF: Ik heb nagedacht over de sommen.
MEESTER KOOS: Aha, jij hebt nagedacht over de sommen, ik neem
aan dat jij er geen bezwaar tegen hebt als je na half vier nog
langer nadenkt over de sommen wanneer je je werk niet af hebt.
OLAF: Nee, meester.
MEESTER KOOS: Ga dan maar gauw beginnen. (Olaf keert naar zijn
plaats terug)
RUUD: Weet je wat, Olaf, we maken de sommen om en om en dan
schrijven we ze van elkaar over.
OLAF: Goed idee, maak jij de even sommen?
RUUD: Goed. (lange stilte, waarin iedereen aan het werk is en we de
illegale activiteiten van Olaf en Ruud zien: de bel gaat)
MEESTER KOOS: Mag ik jouw werk even zien, Olaf? (Olaf gaat
wederom naar voren en toont de meester tot diens verbazing, alle
sommen) Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
OLAF: Hersengymnastiek, meester, eerst lang nadenken en dan de
sommen in een keer achter elkaar opschrijven.
MEESTER KOOS: Ja, het zal wel, maar goed, je hebt je werk af, je
hoeft niet na te blijven.
OLAF: Tot maandag, meester.
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MEESTER KOOS: Prettig weekend. (Ruud en Olaf verlaten de klas,
slaan de handen tegen elkaar, zoals sporters vaak doen, nadat
ze een punt gescoord hebben en verdwijnen)
EINDE TWEEDE BEDRIJF

12

Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

