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VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: HET AKKEFIETJE VAN HANS
EN GRIETJE gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters,
advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam van de
oorspronkelijke auteur: ARIS BREMER te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
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.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2020 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
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

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 12 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:
Hans Knot - een hongerige scholier (m)
Grietje Knot - zijn sportieve tweelingzus (v)
Pa Knot - hun slechtziende vader (m)
Ma Knot - hun moeder op krukken (v)
Rinus Roddel - boef in zaken (m)
Jok de Brok - leerling-boef (m/v)
Staal - rechtlijnige spijbelagent (m/v)
Grompel - humeurige dwerg (m/v)
Giechel - lachgrage dwerg (m/v)
Stoetel - onhandige dwerg (m/v)
Niezel - verkouden dwerg (m/v)
Appelheks - geheimzinnige heks (v)
3 à 9 dames, 3 à 9 heren (totaal 12 personen)
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DECOR
Er zijn vier speelsituaties:
1.

SNOEPPALEIS, scène 1 en 5 (linksachter, verstopt achter
struiken, een pand opgebouwd uit allerlei soorten snoep, een
kooi)

2.

HET KROT VAN KNOT, scène 2 (rechtsachter) een vervallen
voorgevel met raam en voordeur

3.

DE STAD (middenachter) scène 3, een opstelling van allerhande
brievenbussen

4.

DE STEEG (middenvoor) scène 4 , een donker steegje met
bruggetje
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Scène 1
SNOEPPALEIS
(Rinus en Jok leggen de laatste hand aan het Snoeppaleis. Jok
schildert met donkerbruine verf de naam op de gevel. Er staat nu:
SOEPPALEI..)
RINUS: Hé sukkel!
JOK: Wat?
RINUS: Wat ben je toch een dubbelgebakken oen!
JOK: Wat is er dan? Doe ik iets verkeerds?
RINUS: Wat staat daar nou, oliebol?
JOK: Nou.. eh...Snoeppalei… alleen de laatste S moet nog.
RINUS: De N van snoep ben je vergeten, druiloor!
JOK: De N?
RINUS: Ja! Nu staat er soep.
JOK: Wat grappig!
RINUS: Daar is niks grappigs aan, Jok de Brok!
JOK: O?
RINUS: We hebben het over snoep, ja! Snap je?
JOK: Eh…
RINUS: Snap je!?
JOK: Eh… Ja…
RINUS: Wat moet jij nog veel leren!
JOK: Ik doe echt mijn best, baas Roddel.
RINUS: Verander het snel, voordat ze denken soep te krijgen.
JOK: Wie denken dat?
RINUS: Die snertkinderen!
JOK: Snert?
RINUS: Snert is soep.
JOK: Welke kinderen?
RINUS: Hans en Grietje.
JOK: Wie zijn dat nou weer?
RINUS: Heb jij op de boevenschool niks over Hans en Grietje gehad?
JOK: O, die van dat sprookje. Dat waren die twee snoepers, toch?
RINUS: Maak er dus maar gauw “snoep” van, sukkel!
JOK: Goed, ik zal het veranderen. U bent de baas. (veegt S weg)
RINUS: Als je dat maar weet!
JOK: Ik wou dat ik al zo’n boef als u was. Zo’n boef wil ook worden.
RINUS: Goed je best blijven doen. Goed kijken hoe vals ik kan zijn.
Gewoon mij nadoen! (geeft Jok een trap)
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JOK: Au! (geeft Rinus een trap)
RINUS: Au! Wat doe je nou? Ben jij gek!
JOK: Ik moest u toch nadoen!
RINUS: Maar ik ben jouw baas en je baas geef je geen trap!
JOK: O. Sorry.
RINUS: Hoe is het nou met die letters?
JOK: Die zijn klaar, baas.
RINUS: Haal dan nu de kooi!
JOK: De kooi…
RINUS: De kooi!
JOK: Gaan we vogels vangen?
RINUS: Nee, oelewapper! Kinderen!
JOK: Gaan we kinderen vangen? Leuk! Zal ik die kooi dan maar
halen?
RINUS: Dat moet je dan maar gauw doen, ja! Wacht, dat doen we
samen. Je moet niet denken dat Rinus Roddel te lui is om de
handen uit de mouwen te steken.
JOK: Wie?
RINUS: Ik! Rinus Roddel. Kom op… (van achter de gevel halen ze
een houten kooi bespannen met gaas tevoorschijn) De kooi! Je
kent het sprookje van Hans en Grietje.
JOK: Een beetje.
RINUS: Deze kooi zetten we naast het raam met het deurtje wijd
open. Dan kunnen ze er zo in.
JOK: Wie?
RINUS: Hans en Grietje natuurlijk. Die moeten erin. ‘t Is een soort
val, een kinderval. Gaan ze erin, dan gaat hopla het deurtje dicht
en kunnen ze er niet meer uit. Hier is over nagedacht!
JOK: Ja. Maar…
RINUS: Maar?
JOK: Dan heeft u die kinderen gevangen…
RINUS: Ja?
JOK: Wat wil u met die kinderen?
RINUS: O dat… Dat zie ik nog wel. Eerst moet jij er spannende foto’s
van maken, bange gezichtjes, tranen.. Voor in ons blad.
JOK: En bloed. Veel bloed. Dat rood staat zo mooi op foto’s!
RINUS: Precies!
JOK: En dan… wat gaat u met die kinderen doen? Eet u ze op of zo?
RINUS: Opeten?! Ik ben niet gek!
JOK: Maar wel slecht.
RINUS: Ik eet geen kinderen! Ik ben vegetariër! Die kinderen raak ik
wel kwijt. Ik verkoop ze wel. Of ik laat ze voor me werken. Ik zie het
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nog wel. Belangrijk is dat er heel gruwelijke enge bloedstollende
foto’s in het volgende Akkefietje komen….
JOK: Het Akkefietje…
RINUS: Ja! Het Akkefietje van Hans en Grietje. Van Hans en Grietje
Knot. Maar dat leg ik je nog wel uit. We moeten nu snel naar het
Krot van Knot. Heb jij je fototoestel bij je?
JOK: Altijd, baas!
RINUS: Dan moeten deze tassen ook nog mee! Deze en deze…
(hangt Jok diverse tassen om de nek) Hans en Grietje krijgen
vandaag de allergrootste krantenwijk van de wereld! Maar dat
weten ze nu nog niet…
JOK: Ik eigenlijk ook nog niet, baas.
RINUS: Kom op, Jok de Brok! (met Jok naar rechts)
JOK: Ja, ja… o momentje. Ik moet nog even een plas doen. Gaat u
maar alvast, ik haal u wel in.
RINUS: Maar wel opschieten, plassen doe je maar in je eigen tijd.
(Rinus naar rechts, af. Jok naar de gevel, pakt penseel en verf,
veegt de S weg en maakt er een P van, leest:)
JOK: POEPPALEIS! Ha! Wat lekker slecht van mij!
RINUS: (uit zicht) Jok de Brok!! Waar blijf je?
JOK: Ik kom eraan!! (schikt wat struiken om het zicht op het huisje
wat weg te nemen)
Einde scène 1
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Scène 2
DE KROT VAN KNOT
(Hans en Grietje komen uit hun huis met schooltassen)
GRIETJE: Kom op, Hans, we zijn weer ‘ns te laat.
HANS: Ik kon mijn tas niet vinden.
GRIETJE: Jij… jij bent altijd iets kwijt. Jij bent jezelf nog ‘ns ‘n keer
kwijt.
HANS: Maar ik heb ‘m nu gevonden, maar weet je…
GRIETJE: Ja wat?
HANS: M’n broodtrommel zit er niet in. Zou ma of pa…
GRIETJE: (kijkt gelijk in haar tas) Bij mij ook niet! Zijn ze dat vergeten
of…
HANS: Of was het brood op? Dat zou een ramp zijn, ik gier nu al van
de honger. Met een lege buik kan ik geen toets maken. (luid) Pa!!
Ma!! Waar is ons brood?
GRIETJE: Ma! Pa! We moeten opschieten! Liggen jullie nog in bed?
(uit de deur komen Ma en Pa op, in hun nachtgoed, al struikelend
en tastend, Ma gebruikt haar krukken, Pa draagt een tas met
bladen = “Akkefietjes”) O. Jullie lagen dus echt nog in bed. Jullie
weten toch dat we vandaag een heel belangrijke toets hebben.
HANS: En met een lege maag gaat die niet lukken.
GRIETJE: En als die toets niet lukt…. Pa?
HANS: Ma? We hebben honger.
MA: Ach, mijn lieve kinderen…
PA: Het is zo erg voor een vader als-ie zijn bloedeigen kind geen
brood kan geven,… Ach Grietje… Grietje... (naar Hans, tast zijn
gezicht af)
MA: Dat is Grietje niet.
HANS: Gelukkig niet.
PA: Is dit Hans?
MA: Ja, dit is Hans! (moeizaam op krukken naar de kinderen) Zijn
ogen worden elke dag minder. En ik… ik…. (zakt bijna door haar
knieën, Hans vangt haar op)
PA: Jullie moeder kan geen stap meer doen. Ze is gisteravond over
haar eigen krukken gestruikeld.
MA: En die had jij op de drempel laten liggen. Dat noemt hij opruimen.
PA: Ik heb ze niet gezien. Sinds ik gisteren bovenop mijn bril ben
gaan zitten, zie ik bijna niks meer.
MA: De sufferd. Wie gaat er nou op z’n bril zitten. Nou ja, die op de
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bril van de WC, daar mag je op zitten. Dus, kinderen, het
krantenwijkje doen gaat ons ook niet lukken.
HANS: Wat?!
GRIETJE: Krantenwijkje…?
PA: We zouden vandaag beginnen.
MA: Konden we vandaag tenminste nog brood kopen.
PA: En de huur betalen. Maar jullie moeder kan niet lopen…
MA: En jullie vader ziet de brievenbussen niet meer…
GRIETJE: Brievenbussen?
HANS: Krantenwijk? Wij weten niet van een krantenwijk.
PA: Gisteren was meneer Roddel hier…
MA: De huurbaas. Hij wilde geld zien.
PA: Voor twee maanden. Toen moesten we beloven vandaag een
krantenwijk te lopen. Een kleintje maar. Hier in deze buurt. Maar
vandaag gaat dat niet lukken. Op krukken, nee.
MA: Zonder bril, nee! Dus lieve Hans en Grietje….
GRIETJE: Ons lukt dat ook niet.
HANS: Wij moeten naar school. Wegblijven… spijbelen is verboden.
GRIETJE: Spijbelen we, dan krijgen we Meneer Staal achter ons
aan.
PA: Meneer Staal? Wie is dat?
HANS: Staal is de spijbelagent. En die is me toch streng!
GRIETJE: Als die ons snapt…
HANS: ...op spijbelen, nou dan worden we één-twee-drie van school
gestuurd. Met een boete.
PA: Dat regelen wij dan wel weer.
GRIETJE: Met Meneer Staal. Nou mooi niet.
HANS: Als Staal je snapt…
GRIETJE: Dan ben je erbij! Dat snap je.
MA: Pa, waar zijn de bladen? (Pa geeft de tas aan Ma, Ma geeft die
aan Hans) Hier, dit is alles, een half uurtje werk en dan hollen jullie
naar school! (neemt Pa mee naar de deur en het huis in)
PA: Voorzichtig, voorzichtig….
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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

