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PERSONEN: (volgorde van opkomst)
Tovenaar
Xanta - een heks
Tippa - een heks
Mama
Frits - mama's zoon
Sabine - mama's dochter
Trainer
Inka - jogger
Marie - jogger
Rosa - jogger
Boswachter
Patty - dochter van de boswachter
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Als het doek opgaat, is het podium leeg. Op het podium zien we een
stukje bos met aan de linkerzijde, vanaf het podium gezien, de ingang
van een soort hol. Alleen de ingang is „aangeduid", zodat de spelers
en speelsters in feite links „afgaan" als ze in het hol gestuurd worden.
Een paar kleine struiken op het podium (meer aan de rechterkant)
openen de mogelijkheid bosbessen te laten plukken. Een moment
nadat het doek is opgegaan, komt de tovenaar op met de heksen
Xanta en Tippa. Midden op het podium blijft de tovenaar staan.
Tovenaar: Zo, we zijn er. (de heksen kijken verbaasd rond)
Xanta: Wáár zijn we, tovenaar?
Tippa: Waar is het huis waarin we moeten wonen?
Tovenaar: (wijst op de ingang van het hol links) Daar...!
Xanta: (glimlachend) U maakt grapjes... Ik zie geen huis.
Tippa: (lachend) Daar zit alleen een gat in de rotsen.
Tovenaar: Bekijken jullie dat gat dan maar eens goed. (de beide
heksen gaan schouderophalend naar het hol in de rotsen, Ze
verdwijnen dus even links van het podium en komen een moment
later hoestend, niesend en zich afkloppend weer op)
Xanta: Oeoe...Bah....
Tippa: Brrr.... Wat is dat een vreselijk smerig hol.
Xanta: Lieve tovenaar, haal niet zulke gemene grapjes met ons uit. Laat
ons alstublieft het echte huis zien waar we moeten gaan wonen.
Tovenaar: Ik maak geen grapjes. Dit hol zal jullie huis zijn.
Xanta: (jammerend) Nee.... meneer de tovenaar... O... alstublieft niet....
Tippa: (klagelijk huilend) Dat kunt u ons toch niet aandoen?
Tovenaar: (streng en ernstig) Jullie zijn blijkbaar vergeten waaròm ik
jullie hiernaartoe moest brengen.
Xanta: Nee, maar...
Tovenaar: Niks te maren... Jullie zijn allebeide de meest luie heksen
uit ons heksendorp. Nooit maken jullie je eigen huisje goed schoon.
Geen pan wordt goed afgewassen. Wat stofzuigen is, weten jullie
helemaal niet... Voor alles wat jullie niet graag doen, pikken jullie altijd
stiekem een beetje toverdrank. Maar... dat is verboden...! Goede
heksen moeten ook kunnen werken zonder toverdrank.
Tippa: Meneer de tovenaar... we beloven eerlijk dat we in de toekomst
niet meer lui zullen zijn.
Tovenaar: Te laat... Jullie hebben straf verdiend... (hij wijst op het hol)
Over een week moet dit hol schoon zijn. Heel goed schoon...! Als
jullie dat redden, zullen we erover nadenken of jullie weer in ons dorp
kunnen komen wonen. (de tovenaar keert zich om, om weg te gaan,
maar de heksen proberen hem vast te houden)
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Xanta: Alstublieft, laat ons niet hier....! Ik krijg vast en zeker een
stoflong...!
Tippa: En ik...ik...ik ben allergisch voor stof...!
Tovenaar: Te laat, dames. (wijst op het hol) Mars... aan het werk! (de
tovenaar draait zich om en gaat rechts af. Als de tovenaar weg is,
draaien de beide heksen zich om en gaan in de richting van het hol)
Xanta: Het is gemeen...! (kijkt nog even in het hol, maar komt er snel
weer uit) Brrrr....wat is dat smerig!
Tippa: Misschien is het toch beter dat we maar meteen beginnen.
Xanta: (opgewonden) Beginnen? Daar? (ze wijst op het hol) Nooit...!
Tippa: Maar Xanta.... Wat kunnen we dan doen? Als we dit hol niet
schoonmaken, mogen we niet terug naar ons heksendorp. (ze begint
plotseling heel hard te huilen)
Xanta: Kom, Tippa... Huil niet zo... Misschien... (ze zegt niets meer,
maar kijkt heel geheimzinnig)
Tippa: Wat, misschien... Wat bedoel je?
Xanta: Als dit vieze, domme hol schoon is, mogen wij weer naar ons
dorp.
Tippa: Ja...
Xanta: Nou, dan zorgen we er toch voor dat dat in orde komt? (ze lacht
spottend)
Tippa: Wat sta je nou dom te lachen? Ik vind er niets vrolijks aan.
Xanta: Dom? (ze haalt een fles uit haar tas tevoorschijn)
Tippa: (geschrokken) O... dat is... dat is toch...?
Xanta: Ja... dat is een fles toverdrank.
Tippa: Heb je er wéér één gepikt?
Xanta: Welnee... die heb ik toevallig gevonden. (ze lacht spottend)
Tippa: Maar wat wil je daarmee? Met zo'n klein beetje krijgen we dat
hol niet schoon...!
Xanta: Dat klopt, maar... wij maken dat hol niet schoon.... Dat láten we
doen.
Tippa: Ik begrijp er niets van. Wat bedoel je?
Xanta: Nou, let op... Hier komen toch vast en zeker in de loop van de
dag normale mensen voorbij.
Tippa: Ja, hier wordt vast veel gewandeld. (denkt na) En jij wilt die
wandelaars voor ons laten werken? Geloof jij dat die dat zullen doen.
Xanta: Vrijwillig misschien niet... Normale mensen houden ook niet van
urenlang stof afnemen.
Tippa: Nou... ik heb er wel eens wat gezien die de hele dag bezig
waren. Die waren nog aan het poetsen als er helemaal geen stof
meer te zien was.
Xanta: Nou ja, dat doet er ook niet toe... Ik zal ervoor zorgen dat er wat
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mensen voor ons aan het schoonmaken gaan.
Tippa: Hoe dan?
Xanta: Let op... Dit is een erg leuke toverdrank. (houdt de fles omhoog)
Als ik hier... (ze wijst op ongeveer het midden van het podium van
achteren naar voren) met een paar druppels toverdrank een
onzichtbare streep maak, lok ik die mensen over die streep. Als ik
dan die mensen van dezelfde toverdrank te drinken geef, kunnen ze
niet meer over de streep terug.
Tippa: Dat klopt... Deze drank heeft de tovenaar ook al eens gebruikt
bij het verstoppertje spelen.
Xanta: Nou, zie je... Als er hier dus mensen opduiken, lokken wij ze tot
vlak voor het hol, maken stiekem de toverstreep met deze fles en dan
geven we ze vriendelijk een slokje zogenaamde limonade te
drinken... En dan... kunnen ze niet meer weg.... Wij vertellen hen dan,
dat ze pas weer weg mogen als het hol piekfijn in orde is.
Tippa: Wat een goed idee...! (ze wrijft zich in de handen van plezier)
Wat zal dat een mooi gezicht zijn als die voor ons aan het
schoonmaken zijn. (er klinken stemmen)
Xanta: (lachend) Ik geloof dat de eerste kandidaten voor de
schoonmaakploeg al in aantocht zijn. Kom, we verstoppen ons eerst
even om te kijken wat het voor mensen zijn. (de beide heksen
verdwijnen naar links. Net nadat ze verdwenen zijn, komt moeder met
zoon Frits en dochter Sabine op van links. De kinderen hebben een
mandje voor het bessen plukken)
Frits: Oh... mama.. Kijk eens wat een bosbessen hier zitten.
Mama: O, ja. Dat zijn er echt veel... Sabine, kom ook maar hiernaartoe.
Dan plukken we jullie mandjes allebei vol.
Sabine: Ja, dat doen we. (de drie zijn geconcentreerd aan het plukken.
Ze merken eerst niet dat de beide heksen heel voorzichtig aan komen
sluipen. Als de heksen heel dichtbij gekomen zijn zegt, Xanta
„supervriendelijk")
Xanta: Hallo... (de drie bosbessenplukkers schrikken en kijken heel
verbaasd)
Mama: Hallo... Waar komt u opeens vandaan?
Tippa: Wij wonen hier...
Frits: Hier in het bos?
Sabine: Hier wonen toch alleen maar dieren?
Xanta: Nee... wij wonen ook hier... in een heel mooi hol.
Mama: Ik ken hier alleen maar een smerig, stinkend hol...
Tippa: Nou ja, super modern is het wel niet, maar je kunt er fijn in
wonen. Willen jullie eens kijken?
Mama: Nee... laat maar. We moeten weer naar huis.
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Frits: Och kom, mama. Een hol is mooi spannend.
Sabine: Ja, kom, mama. Laat ons even gaan kijken.
Mama: Nou, vooruit dan... (de heksen gaan voor, maar midden op het
podium blijft Xanta staan op de plaats waar de onzichtbare lijn
getrokken moet worden. Als mama met de twee kinderen over deze
lijn is, spuit ze (eventueel zogenaamd) een beetje toverdrank over
deze onzichtbare lijn. De kinderen staan intussen bij het hol)
Tippa: Willen jullie eens binnen kijken?
Frits en Sabine: Ja. (onmiddellijk verdwijnen ze in het hol en komen er
een ogenblik later blazend en hoestend weer uit)
Frits: Bah... wat stinkt het daar.
Sabine: Ja... en het is er hartstikke vies...
Xanta: Sorry dat we jullie een beetje gepest hebben. Kom, als
troostprijs krijgen jullie een beetje te drinken.
Mama: (een beetje onzeker en angstig om zich heen kijkend) Nee, kom,
we moeten naar huis.
Frits: Mama, ik heb zo'n dorst... Laat ons nog een poosje blijven...
Sabine: Ja, alsjeblieft, mama.
Mama: Nou goed... Een klein slokje dan.
Xanta: Heel goed, mevrouw. Een klein slokje is al genoeg.
Mama: Wat bedoelt u?
Tippa: Ze bedoelt dat onze limonade zo goed is, dat je maar een klein
beetje nodig hebt om... om... geen dorst meer te hebben.
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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

