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posters, advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam
van de oorspronkelijke auteur: LIEKE FABER-DE GROOT te vermelden.
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andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
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speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
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1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
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Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 10 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Meneer Nooitgenoeg - hoofd kerstcommissie
Verliefde mevrouw
Bram Boterham - zwerver
Keetje Kliko - zwerver
Geweten
Ober
Kakmadam - commissielid
Commissielid 1
Commissielid 2
Commissielid 3
Kerstboom
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Als de kinderen binnenkomen. Meneer Nooitgenoeg staat naast de
bak waar ieder kind een pak, zak of blikje in doet, om kerst-pakketten
te maken voor de minderbedeelden. Hij pakt er iets uit (wat wij er zelf
in hebben gelegd), maakt dit open en eet dit op terwijl hij genoegzaam
naar de ‘buit’ kijkt. De verliefde mevrouw staat iets achter hem met een
taart en kijkt in adoratie naar hem.
Bram Boterham en Keetje Kliko liggen iets verder op in een
omgekiepte kliko te slapen. (geen beweging) Het geweten staat aan
de zijkant op een krukje en kijkt naar meneer Nooitgenoeg.
De ober is bezig met het tafelkleed op de tafel te leggen, heel secuur,
met een meetlatje kijkt hij of alle randen even ver over de tafel liggen.
De kerstboom staat en beweegt heel af en toe stiekem. De Kakmadam
en de drie andere commissieleden leiden de kinderen naar hun plaats,
geheel in hun rol.
Als alle kinderen zitten komen de commissieleden bij meneer
Nooitgenoeg staan en kijken allemaal naar de meegebrachte spullen.
COM LID 3: Geweldig!
COM LID 2: Uitmuntend!
COM LID 1: Fantastisch!
KAKMADAM: Het is werkelijk fenomenaal dat wij voor de arme gezinnen
in onze gemeenschap zoveel lekkers hebben opgehaald.
NOOITGENOEG: Ik stel dan ook voor even een applausje te geven
voor... (de dames beginnen gedecideerd te klappen) voor mezelf!
COM LID 1, 2, 3: Voor-u-Zelf??
KAKMADAM: Voor u zelf! Maar meneer Nooitgenoeg, u heeft dit toch niet
allemaal alleen gedaan? Ik heb toch ook meegeholpen.
COM LID 1: En ik.
COM LID 2: En ik.
COM LID 3: En ik.
KAKMADAM: En ik.
COM LID 2: En alle kinderen natuurlijk. Die iets hebben meegebracht.
NOOITGENOEG: O ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar wie heeft deze
humane actie verzonnen? En wie schreef de brief naar de ouders van
deze kinderen? Daar heb ik twee avonden op gezeten. En wie regelde
het vervoer naar de stichting, die van dit zooitje ongeregeld, heuse
kerstpakketten gaat maken?
COM LID 1: Daar moet ik toch voor zorgen?
NOOITGENOEG: Ja, maar ik gaf daarvoor toch de opdracht. Wat denkt
u dat er met al deze spullen zou gebeuren als ik niet de opdracht geef
dat iemand ze weg moet brengen?
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KERSTBOOM: Dan zou u alles zelf opeten.
NOOITGENOEG: Wie zei dat!
KAKMADAM: Ik zei niks.
COM LID 1: Ik ook niet.
COM LID 2: En ik ook niet.
COM LID 3: En ik zeker niet.
NOOITGENOEG: Ik dacht toch werkelijk dat ik iets hoorde. Afijn. Dus wie
is de grote regelaar achter deze actie?
HELE COMMISSIE: U!
NOOITGENOEG: De drijvende kracht als het gaat om het helpen van het
arme deel van de bevolking?
HELE COMMISSIE: U!
NOOITGENOEG: Er waarom heb ik vanavond dit grote diner
georganisseerd?
KERSTBOOM: Omdat u nooit genoeg hebt.
NOOITGENOEG: Nu hoorde ik het duidelijk. Wie durfde mij daar te
beledigen?
HELE COMMISSIE: Wij toch echt niet!
NOOITGENOEG: (tegen de ober) Was u het dan?
OBER: (verbaasd opkijkend van zijn kleed) Ik. Wat? Ik zei niks, meneer.
NOOITGENOEG: Waarom is de tafel nog niet gedekt?
OBER: Het kleed hing nog niet recht, meneer.
NOOITGENOEG: En hangt dat nu wel recht?
OBER: (meet nog eens) Exact, meneer. Heel precies.
NOOITGENOEG: Dek dan als de sodemieter die tafel! Daar word je toch
voor betaald.
OBER: Ja, meneer. Goed, meneer. Dag, meneer.
NOOITGENOEG: (tegen com. lid 1) En jij daar. Doe ook eens wat voor
het goede doel! Jij gaat nu als de donder die troep hier weg brengen.
Dan kunnen we tenminste aan tafel. (com. lid 1 op de bakfiets weg met
spullen) Ik krijg honger van al die goede daden. En dit hier. Dit is toch
een kerstboom?
KERSTBOOM: Ja.
NOOITGENOEG: Goed. (kijkt raar) En wat doen wij altijd met een
kerstboom als het Kerstmis is?
COM LID 3: Versieren!
KAKMADAM: O, wat een geweldig gezellig idee. We gaan de kerstboom
versieren.
COM LID 2: Waar zijn de ballen?
NOOITGENOEG: Moet ik nou alles regelen hier! Zoek die ballen en
versier die boom. Of moet ik dat soms ook nog zelf doen.
KAKMADAM: O gut, nee hoor.
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COM LID 2: Nee, nee, natuurlijk niet.
COM LID 3: Nee, nee, u heeft al genoeg gedaan. Versieren doen wij wel.
NOOITGENOEG: Goed zo. Eindelijk iemand die me begrijpt. (Ober komt
op met een schaal met kerstballen. Nooitgenoeg pakt er één) Ja lekker,
geef maar hier. (bijt)
OBER: Dit zijn de kerstballen, meneer.
NOOITGENOEG: Getverderrie! En die geef jij mij te eten.
OBER: Nee, meneer. U pakte er één zonder te vragen.
KERSTBOOM: Dom. Heel dom.
NOOITGENOEG: Hou je commentaar maar voor je en dek die tafel. (de
commissiedames pakken de ballen en gaan de boom versieren)
GEWETEN: Het is toch zo. Je bent heel dom.
NOOITGENOEG: Wie zei dat? Wie zei dat?
KAKMADAM: Wat?
NOOITGENOEG: Iemand zei dat ik dom was. (hele commissie lachen
allen hartelijk)
KAKMADAM: U dom. Wie zou dat nou zeggen?
NOOITGENOEG: Ik hoorde het zelf.
KAKMADAM: Nou, ik hoorde niks.
GEWETEN: Dat klopt. Zij kunnen mij ook niet horen.
NOOITGENOEG: Wie praat daar? Horen jullie het nou?
VERL. DAME: (op met taart) Meneer Nooitgenoeg?
NOOITGENOEG: Was u dat die tegen mij praatte?
VERL. DAME: Meneer Nooitgenoeg, ik heb voor u een taart gebakken.
NOOITGENOEG: Goed zo. Zet maar neer.
VERL. DAME: En ik heb eindelijk besloten om het u allemaal te gaan
vertellen. Het is tenslotte Kerstmis.
NOOITGENOEG: Ach, u komt zeker vertellen dat u binnenkort een kind
krijgt, geen onderdak heeft en geen eten en of u zolang bij mij kunt
logeren, omdat ik zo’n groot huis heb. Ieder jaar komt er wel iemand
bij mij met zo’n verhaal. Mevrouw. Dat verhaal is nu al zo oud. Ten
eerste heb ik geen stal en ten tweede geloof ik het niet meer.
VERL. DAME: Meneer Nooitgenoeg. Ik kom u vertellen dat ik verliefd op
u ben. Al jaren. Ik hou van u!
NOOITGENOEG: Ja, natuurlijk houdt u van mij. Iedereen houdt van mij.
Wie houdt er nou niet van mij?
GEWETEN: Hé, stoppen! Stoppen hè!! Waar haal jij zoveel arrogantie
vandaan!
NOOITGENOEG: Zie je wel. Iemand houdt mij voor de gek. Hoorde u
dat?
VERL. DAME: Och, meneer Nooitgenoeg. U bent moe. Is er wel iemand
die voor u zorgt als u thuis komt?
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NOOITGENOEG: (zielig) Door al die liefdadigheid die ik organiseer, heb
ik nooit tijd gehad om te trouwen. Ik ben nog steeds alleen.
GEWETEN: Je liegt. Er is nooit iemand gekomen die wil trouwen met
zo’n vervelende vent als jij.
NOOITGENOEG: Wat is dat hier? Hoorde u dat nou?
VERL. DAME: Ik hoorde niks.
GEWETEN: Zij kan me niet horen. Alleen jij kunt me horen, want ik ben
je geweten.
NOOITGENOEG: Geweten??!!
KERSTBOOM: Zo, nou ga je zweten!
HELE COMMISSIE: (beginnen te gillen) Die kerstboom. Die praat en
beweegt!
NOOITGENOEG: (lacht) Een kerstboom die beweegt. Dat kan toch
helemaal niet. Jullie zijn gek. Ik ga hier weg.
VERL. DAME: Maar de taart dan? (Nooitgenoeg pakt de taart op)
NOOITGENOEG: Ik ga.
GEWETEN: Jij kunt nooit vluchten voor je geweten. Ik zal altijd bij je zijn
en zolang jij je zo slecht tegenover andere mensen blijft gedragen zal
ik me laten horen. Jouw arrogantie heeft lang genoeg geduurd!
VERL. DAME: Kom, ga zitten en rust uit. Ik zal voor u zorgen. Kom nou
maar.
GEWETEN: En ik ga jou eens een lesje leren. Het wordt tijd voor wat
echte liefdadigheid. (het toneel bevriest. Aan de zijkant beginnen een
paar dames een kerstliedje te zingen. Ze staan voor de kliko waar
Bram en Keetje in liggen. Com lid 1 komt langs en luistert. Als ze
ophouden met het liedje dan klap ze voor het koortje. De dames lopen
weg en dan ziet Com lid 1 de kliko met de zwervers erin)
COM LID 1: Hallo! Hallo. Wie is daar?
BRAM BOTERHAM: SSSSSTT! Keetje slaapt nog.
COM LID 1: Het is toch veel te koud om hier te slapen. Straks bevriest u
nog.
KEETJE KLIKO: Tjonge tjonge. Wat een herrie. (kruipt eruit) Een mens
kan tegenwoordig niet eens meer even een dutje doen. Bram! Bram,
kom joh. We hebben bezoek. (trekt hem uit de kliko)
BRAM BOTERHAM: Bezoek? Nou nou. Da’s lang geleden.
COM LID 1: Ja... nou... ik eh.. Het is toch veel te koud om hier zo te
liggen.
BRAM BOTERHAM: Koud? Heb jij het koud.
KEETJE KLIKO: Nee, helemaal niet. Het is prachtig weer voor de kerst.
COM LID 1: O, nou, dan ga ik maar weer.
BRAM BOTERHAM: Ja.
KEETJE KLIKO: Ja.
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COM LID 1: Ja.
BRAM BOTERHAM: Kom gerust nog eens terug als je zin hebt.
KEETJE KLIKO: Ja. Gezellig.
COM LID 1: Goed. Wie weet.
BRAM BOTERHAM: O en eh Zalig kerstfeest.
KEETJE KLIKO: Ja, natuurlijk ja. Zalig kerstfeest.
COM LID 1: Ja. Dank je wel. Jullie ook. Zalig kerstfeest. Daag. (wil
weggaan)
BRAM BOTERHAM: O, mevrouw, nu u hier toch bent. Heeft u misschien
toevallig een kaarsje bij u.
COM LID 1: Een kaarsje? Nee. Nee, toevallig niet.
KEETJE KLIKO: Nou, dat is nou toch jammer. Hè Bram. Jammer hè.
Want wij hebben gisteravond een pakketje met overheerlijke
boterhammen gevonden. Kijk hier. Helemaal in plastic.
BRAM BOTERHAM: En het klipje er nog omheen. Dat tref je niet vaak.
Zo goed verpakt.
KEETJE KLIKO: Zes boterhammen zitten erin. Twee met kaas, twee met
worst en twee met. (het water loopt haar uit de mond, en bij Bram
ook)
BRAM BOTERHAM: ..met jam!!
KEETJE KLIKO: Met jam!!
BRAM BOTERHAM: En zoals u weet is het over drie dagen kerstmis.
KEETJE KLIKO: Ja, en het leek ons nou zo romantisch om bij dit
kerstmaal een kaarsje te kunnen opsteken. Stel je voor, een boterham
met kaas, met worst en met jam bij kaarslicht.
BRAM BOTERHAM: Dit wordt een hele mooie kerst.
KEETJE KLIKO: Als we tenminste dat kaarsje krijgen voor die tijd.
COM LID 1: Maar die boterhammen zijn toch niet meer lekker over drie
dagen.
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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

