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rolverdeling 
 
rol beschrijving zangrol door wie 

gespeeld 
Laura Oudste meisje, regelt alles als de 

moeder van de kinderen 
x  

Gustaaf 
 

Oudste jongen, verstandig type x  

Jet 
 

Middelste meisje, paardengek, slim x solo  

Nick Stoer skate – type, vriend van 
Gustaaf 

x  

Bente Eigenwijs klein meisje, loopt altijd 
met eend 

x solo  

vader Nick Stug vadertype 
 

  

moeder Nick Lief moedertype 
 

  

Mark, van de 
supermarkt 

Mooie, vriendelijke jongen, mogelijk 
ook in agentrol 

  

gasten van het 
restaurant 

   

4 mannen (naamloos) dubbelrol   
man, 40 jaar getrouwd 
 

   

vrouw, 40 jaar getrouwd 
 

   

politieagent Harry 
 

   

agent 1 
 

dubbelrol   

agent 2 
 

dubbelrol   

agent 3 
 

dubbelrol   

agent 4 
 

dubbelrol   

andere agenten dubbelrol   
vader Steven en Axel 
 

   

moeder Steven en Axel 
 

   

Steven 
 

dubbelrol   

Axel 
 

dubbelrol   

vader Petra en Linda 
 

   

moeder Petra en Linda 
 

   

Petra 
 

   

Linda 
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Het is mogelijk in scène 6 artiesten op te laten treden, die de gasten vermaken. Te denken 
valt aan een leuke playback of een dansnummer. Verder zou een meteropnemer van het 
elektriciteitsbedrijf een regelmatige running – gag kunnen zijn. 
 
Mogelijke decor – opstelling 
 

 
De deur zou uit een vrijstaand kozijn – met – deur kunnen bestaan: zo kan iedereen in de 
zaal zien wie er aan komt. Kinderen die niet spelen zitten links of rechts vooraan op 
kleuterbanken, schuin naar het toneel gericht. Zij zingen elk liedje staande mee! 
 
Als de vijf kinderen naar hun slaapkamer gaan is het grappig om, eenmaal door het gordijn 
en onzichtbaar, stampgeluiden te maken, alsof ze de trap opgaan. Telkens bij op – en 
afgaan doen ze dit. 
 
Het wandmeubel (kringloop!) is gevuld met borden, glazen en tafelkleden en kandelaars. 
Op diverse plekken staan kistjes en kratten langs de wand die later als zitplaats gaan dienen. 
De piano moet van een laag model zijn, of een keyboard op een tafel: Bente moet er op 
kunnen zitten tijdens haar liedje.  
Boven de piano is met een houten kozijn – met – gordijn een raam gesuggereerd. 
 
De tafel - inrichting van het restaurant wisselt per gastengroep. 
De keuken staat vrij, zodat de kinderen er om heen kunnen lopen tijdens het koken. Er staan 
vijf hoge barkrukken voor de scènes waarin wel gepraat maar niet gekookt wordt. 
 
Het toneelstukje dat de agenten voor agent Harry uitvoeren kan links op de rand van het 
toneel worden uitgevoerd. Het gesprek tussen de ouders van Nick vindt plaats op de lage 
toneelvloer op het bankje. De rest van het toneel is dan onverlicht. 
 
In de koelkast bevinden zich de ingrediënten en ook het van te voren klaargemaakte eten. Er 
is tijdens het spelen niet veel tijd om te koken, dus komt het meest neer op iets opbakken in 
een koekenpan. Dat kan op een campinggasstelletje, maar ook op een elektrische bakplaat. 
 
 
speelduur zonder toevoegingen 1 uur en 30 minuten
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scène wie spelen er wat gebeurt in de keuken 
1 Laura, Gustaaf, Jet, 

Bente 
niets 

2 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

crackers met jam worden klaargemaakt 

3 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

niets 

4 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

niets 

5 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

Uien, paprika’s, courgettes en aubergine snijden en 
bakken, flapjes van deeg, moussaka, chocolademousse 

6 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick, 
vader/moeder van 
Linda/Petra, 4 mannen, 
vader/moeder van 
Steven/Axel 
stel, 40 jr. getrouwd 

niets 

7 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

afwassen 

video Mark, Jet, enkele andere 
spelers zonder spreekrol 

niets 

8 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick, 
politiemannen/vrouwen 

tomaten, salade, mozzarella, kip, champignons-uit-blik  

9 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick 

niets 

10 Nick en Jet opruimen 
11 Laura, Gustaaf, Jet, 

Bente, Nick 
niets 

12 vader en moeder Nick niets 
13 Laura, Gustaaf, Jet, 

Bente, Nick 
niets 

14 Laura, Gustaaf, Jet, 
Bente, Nick, 4 gasten, 
Nicks ouders, Mark 

paella, kabeljauwfilet en chocolademousse 

 
Deze recepten staan in het boek. Ze zijn eenvoudig te vervangen door makkelijker te maken 
recepten. 
 
deegflapjes   kroketten of andere snack 
moussaka   gebakken aardappeltjes 
chocolademousse  vlaflip 
salade    salade 
paella    macaroni / spaghetti met sausje uit potje
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scène 1 
 
Het toneel stelt het interieur van een oud huis voor. Rechts de voordeur, voor het publiek van 
opzij gezien, zodat bewoners en gasten elkaar door de deur niet kunnen zien, maar het 
publiek wel. 
Het toneel is verdeeld in een keuken en een woonkamer, het latere restaurant. Indien 
mogelijk: de keuken middenvoor tussen het publiek plaatsen, dus lager dan het toneel dat 
dan geheel bestaat uit restaurant – eetzaal. In de kamer staat een piano. 
 
Gustaaf, Jet, Laura en Bente komen aan bij de deur. Het huis is schemerig – blauw verlicht. 
De kinderen hebben weekendtassen bij zich, Bente zeult met een knuffeleend en een aap-
rugzak, Laura heeft een brief in haar handen. Gustaaf belt aan. Geen reactie. Hij belt nog 
een keer. 
 
Jet 
Ze weet toch dat we om zeven uur (of andere starttijd musical) zouden komen? 
 
Laura  
(Controleert het adres op de brief) Ze schreef dat ze er zou zijn... 
 
Gustaaf 
Dan is ze ons dus vergeten. 
 
Laura 
Ja, mamma vertelde dat Pandora vroeger ook altijd te laat op school kwam. 
 
Bente 
Maar tante Pandora is al groot. Ze zit niet meer op school! 
 
Laura 
Dat klopt, Bente. Wat gaan we nu dus doen? 
 
Bente 
IJsje eten? 
 
Gustaaf 
Dat zou je vierde worden vandaag!  
Nee, ik weet al wat Laura gaat zeggen, en ik ben het er niet mee eens! 
 
Jet 
Waarmee niet? 
 
Gustaaf 
Wachten. Laura wil gaan wachten. Moet je opletten: Laura pakt haar boek en gaat op haar 
tas zitten lezen totdat tante komt. (Laura doet precies wat Gustaaf zegt) 
Zie je wel! 
 
De kinderen gaan toch maar zitten, Bente op schoot bij Laura, duim in de mond. Gustaaf er 
naast. Jet draaft heen en weer als een paard. 
 
Jet 
Goedzo, Merenda! (ze geeft ‘het paard’ klopjes op haar dijbeen) Zo, nu kalm aan, rustig, en 
uitstappen maar.... 
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Gustaaf 
Rijd je nou paard of ben je nou buschauffeur, met je uitstappen? 
 
Jet (blijft vrolijk) 
Ik ben gewoon Jet Dressuur! 
(kijkt naar haar roer en zusjes) Blijven jullie hier de hele tijd zitten? Jullie lijken wel drie 
zielige weeskindjes! 
 
Gustaaf 
Zitten, Jet. 
 
Jet gaat niet zitten. Ze maakt een hinnikend geluid en steigert vlak naast Gustaaf.  
Die rolt van schrik van zijn tas af. Een bloempot valt om. 
 
Jet 
Hé, kijk nou, een sleutel. Waar zou die van zijn? 
 
Bente danst in het rond 
Van de deur, van de deur, van de deur!!! 
 
Gustaaf (droog) 
Je bedoelt: van de deur? 
 
Laura (springt op) 
Yes, we kunnen er in! 
 
Gustaaf 
Wou je zo maar naar binnen gaan? 
 
Jet 
Ja, naar buiten kunnen we niet, want daar zijn we al... 
 
Bente 
Huh? 
 
Gustaaf 
Laat maar Bente. Kom op meiden, we gaan naar binnen, had tante Pandora maar op tijd 
moeten zijn. 
 
Laura opent de deur. De kinderen stappen voorzichtig naar binnen. 
 
Laura 
Wow, wat een knots van een kamer (kijkt de aula rond) Hier gaan we vakantie houden 
jongens! 
 
Vakantie! 
 
We zijn hier op vakantie voor vijf weken 
vijf weken lekker strand en zon en zee! 
Logeren bij een lieve oude tante 
voor ’d eerste keer niet met je ouders mee! 
 
 Vakantie! Vakantie! 
 wie bedacht dat mooie plan? 
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maak een standbeeld voor die man! 
Vakantie, olé! 

 
Dit oude huis staat wekenlang op stelten, 
het stof waait op, want wij komen er aan! 
Pandora is een lieve oude tante, 
bij haar is al het leuke toegestaan! 
 
 Vakantie! Vakantie! 
 wie bedacht dat mooie plan? 

maak een standbeeld voor die man! 
Vakantie, olé! 

 
brug  Hé, zijn die vijf weken niet lang? 
  met Pandora niet, daarvoor zijn wij niet bang! 
 
instrumentaal couplet, de kinderen lopen door de kamer 
 
 Vakantie! Vakantie! 
 wie bedacht dat mooie plan? 

maak een standbeeld voor die man! 
Vakantie, olé! 

  
scène 2 
 
Laura 
Eerst maar eens het huis verkennen. 
 
Bente 
Het stinkt hier. (Ze ploft in een oude fauteuil die spontaan in elkaar zakt) 
 
Gustaaf 
Bente!!! Kijk nou wat je doet! (Hij probeert de stoel weer in elkaar te zetten, Bente rent naar 
Laura) 
 
Laura 
Je hoeft je niet achter mij te verstoppen Bente, je moet voorzichtig zijn met andermans 
spullen. 
 
Jet (kijkt door een raam) 
Wauw, wat een grote tuin! Daar ga ik een bak met hindernissen bouwen! 
 
Gustaaf (loopt naar het bureau. Er liggen tafelkleedclips op) 
Hé, er liggen hier constructietekeningen en allemaal clipjes of zoiets.  
Waar dienen die dingen nou voor?  
Nou, je kan wel zien dat ik naar oom Gustaaf vernoemd ben:  
zijn bureau is net zo’n zooi als het mijne.  
Had Pandora wel eens op mogen ruimen: oom Gustaaf is al twee jaar dood! 
 
Bente 
Lau, Laura, ik heb honger... 
 
Laura 
We gaan zo eten, eerst even naar boven onze spullen op de slaapkamers zetten. 
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Ze verdwijnen achter een deur of coulissen. Geluid van traplopen, zo lijkt het net of het huis 
veel groter is dan het zichtbare deel. De  instrumentale versie van Huis voor vijf weken klinkt, 
met daar doorheen de stemmen van de kinderen, nog steeds ‘buiten beeld’. 
 
Laura 
Die kamer met het druivenbehang is van tante Pandora, daar staat maar één bed. 
 
Jet 
Wacht nou even op mij: paarden kunnen niet zo goed de trap op! 
 
Gustaaf 
Jij wou toch heel hoge hindernissen in je paardenbak? Nou dan! 
 
Bente 
Oooh! Een helemaal blauwe kamer, en twee bedden! Zullen wij die nemen, Lau? 
 
Laura 
Prima, Bente! 
 
Bente 
Hoi, ik heb een springbed! 
 
Gustaaf 
Nee! Niet doen Bente! 
 
Er klinkt een hevig gekraak. 
 
Gustaaf 
Oké, in een bed zonder poten kan je geen schade meer aanrichten. 
 
Jet 
Guus, Gustaaf, zullen wij de groene kamer nemen? 
 
Gustaaf 
Ja, paard. 
 
Jet hinnikt. 
 
Gestommel op de trap, de kinderen komen weer op. 
In de keuken zoekt Laura naar eten. Jet leest een paardenboek. Gustaaf en Bente zitten aan 
tafel. Bente praat tegen haar eend. 
 
Bente 
Tante Pandora zou er zijn als wij kwamen, maar ze is er niet. Pappa en mamma zijn op 
werkvakantie naar India, en daarom mochten wij lekker aan zee logeren, bij tante Pandora, 
maar ze is er niet. 
Nu gaan wij zonder haar eten.  
De hele koelkast is leeg, maar als Laura iets vindt, krijg jij ook wat! 
Ze loopt naar de keuken. 
 
Laura 
Mevrouw, meneer, het eten is klaar! Één pakje crackers, houdbaar tot (datum vandaag), een 
half potje aardbeienjam en een heel pak sinaasappelsap. Als toetje zouden we dit blik 
Chinese paddestoelen kunnen aanbreken, maar misschien is dat iets voor het diner! 
Jet, kom je eten, de ober heeft geserveerd! 
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De kinderen gaan eten. Bente doet of haar gezicht een cracker is en smeert zich vol met 
jam.  
 
Gustaaf 
Bente, je bent om op te vreten! Lekkkerrrr, Bente met jam! 
(Hij pakt haar beet, doet net of hij haar opeet, neemt haar mee naar de kraan en maakt haar 
gezicht schoon) 
Zo, en nu in het afdruiprek. 
(Hij zet haar op het aanrecht op het afdruiprek.) 
 
Bente gilt 
NEEEE!!! 
 
Jet 
Zullen we onze kamer maar inrichten? Het kan nog wel uren duren voor ze komt! 
 
De bel gaat. 
 
Allemaal 
Daar is ze! 
 
Ze rennen naar de deur. 
Gustaaf doet de deur open. 
Nick staat voor de deur, met zijn skateboard in de hand. 
Gustaaf is stomverbaasd. 
 
Nick 
Hoi Guus! 
 
Gustaaf 
Nick! Wat doe jij hier? Jij zit met je ouders in Gelderland! 
 
Bente 
Nee hoor, hij staat hier, zie je toch? 
 
Nick 
Niet dus. Ze zoeken het maar uit, ik ga niet mee.  
Ik moet van pa dus toch naar die rotschool, die kakkersschool.  
Ik mag niet samen met jou naar het Blaise Pascal (naam VO – school invullen) 
Hij strijkt met zijn hand door zijn haar. De meisjes kijken bewonderend. 
Kan ik deze vakantie hier blijven? 
 
Gustaaf 
Van mij mag je, maar we logeren hier bij onze tante, en die is er nog niet, dus ik weet niet... 
Zoeken je ouders je niet? 
 
Nick 
Man, die zijn veel te kwaad om mij te zoeken. Toen ik wegging riep mijn pa dat hij mij tot 
september niet wilde zien. 
 
Bente 
Tot september? Is dat langer dan een week? 
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Jet  
Veel langer, Bente! 
 
Bente 
Tot Sinterklaas? 
 
Gustaaf 
BENTE!!! 
 
Nick 
Mag het? 
 
Laura 
Kom maar binnen. We moeten afwachten wat Pandora er van vindt.  
Er is nog een bed over, dat wel. 
 
Nick stapt binnen 
 
Bente 
Je broek is te kort! 
 
Laura 
BENTE!! 
 
Nick 
Hij is te lang, Bente, het is namelijk een kórte broek! 
 
Ze gaan zitten in de keuken. 
 
Nick 
Leuk pandje, beetje oud, maar best wat van te maken! 
O ja, vergat ik nog! 
Hij haalt een verkreukelde brief uit zijn achterzak, ook een kammetje. Terwijl hij zijn haar 
kamt, geeft hij de brief aan Laura. De meisjes controleren stiekem of hun eigen haar ook 
goed zit. Ze zijn zichtbaar onder de indruk van Nick. 
 
Laura pakt de brief op en leest de afzender. 
 
Laura 
Pandora Smits, da’s onze tante Pandora. Hoe kom jij hieraan? 
 
Nick 
Lag bij jullie thuis. Daar was ik eerst langs geweest. Er stond een raampje open. 
 
Jet 
En daar klim je dan even doorheen... 
 
Nick 
Natuurlijk! Toen zag ik die brief liggen, en wist ik meteen waar jullie zaten. 
 
Gustaaf 
Mazzel hebben noem ik dat. En hoe kom je nou hier? 
 
Nick 
Gelift! 
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Weer veel bewonderende blikken van Jet, Gustaaf en Bente voor Nick die stoer om zich 
heen kijkt. 
 
Laura 
Ja ja, door raampjes klimmen en liften, dan ben je stoer. Zal ik die brief maar openmaken 
dan? 
 
Laura opent de brief en leest hem voor. 
 
Lieve Maud, 
 
fantastisch nieuws! 
 
Ken je Iwan nog? Hij zat bij ons in de examenklas, links vooraan. Hij had altijd een rode trui 
aan, we hebben vreselijk met hem gelachen. Een jaar nadat mijn lieve Gustaaf was 
gestorven, kwam ik hem tegen in Amsterdam. Hij woonde in Amerika, droeg nog steeds een 
rode trui en was heel lief. Sindsdien schrijf ik met hem, al een jaar! 
Vandaag heeft hij mij een huwelijksaanzoek gedaan! Ik hou ontzettend veel van hem en 
vertrek vandaag nog naar de USA. We gaan op mijn verjaardag trouwen! 
Dat betekent natuurlijk wel dat jij voor jouw kinderen iets anders moet zoeken. Gelukkig 
vertrekken jullie pas over een week, dan heb je nog even tijd om een andere oplossing te 
vinden. Ik vind het jammer dat die logeerpartij niet door kan gaan, maar ik verlang ontzettend 
naar Iwan! 
Ik wens jullie een mooie tijd in India en bel wel als je terug bent. 
 
Heel veel liefs, Pandora 
 
Laura 
Ze is weg... 
 
Jet 
Naar Amerika.... 
 
Nick 
Amerika! Land van skaters! 
 
Laura 
Hoge wolkenkrabbers! 
 
Gustaaf 
Dikke Hummers! 
 
Jet 
Stoere cowboys mét paarden, yes! 
 
Bente 
Sesamstraat! 
 
De gehele ‘cast’ zingt dit lied mee. Een powerpoint laat Amerika in beeld zien: Sesamstraat, 
hummers, rappers, vrijheidsbeeld etc. óf de groep bedenkt een passende choreografie) 
 

Amerika, Amerika, 
alles groter, alles sneller, alles mooier 
BIG – FAST – BEAUTIFUL! 
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Let’s go to America, 
let’s go to the States! 
Oh come on, get your plane 
come on and do’t be afraid! 
let’s go, let’s go to the States! 
 

Amerika, Amerika, 
alles groter, alles sneller, alles mooier 
BIG – FAST – BEAUTIFUL! 

 
Big deal in America 
big wheels all around! 
O come on, don’t be late, 
come on and see the parades! 
let’s go, let’s go to the States! 
 

Amerika, Amerika, 
alles groter, alles sneller, alles mooier 
BIG – FAST – BEAUTIFUL! 

 
rap: America the beautiful! 
 
O beautiful for spacious skies,  
For amber waves of grain,  
For purple mountain majesties  
Above the fruited plain!  
America! America!  
God shed his grace on thee  
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
 

Amerika, Amerika, 
alles groter, alles sneller, alles mooier 
BIG – FAST – BEAUTIFUL! 

A – ME – RI – KA! 
 
Bente 
Pappa en mamma weg, tante weg, wat moeten we nou? 
 
Nick 
Terug naar huis dan maar weer? 
 
Laura 
Terug naar huis kunnen we niet; pappa en mamma hebben het verhuurd aan een Duitse 
familie. Nee, we moeten hier blijven... 
Oh, nee, shit! Dat kan ook niet! 
 
Gustaaf 
Waarom niet? We kunnen naar het strand, We hebben een bed, een huis, een keuken en... 
 
Jet 
Geen eten: we hebben geen eten, want we hebben geen geld! 
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Nick 
Geen geld? Ook geen pinpas of zo? 
 
Laura 
Mamma wilde ons niet met geld op reis laten gaan: ze heeft ons vakantiegeld op de 
bankrekening van tante Pandora gezet. 
 
Gustaaf 
We moeten geld hebben, en snel ook. 
 
Jet 
Ik kan paardrijlessen geven: levert een hoop geld op! 
 
Gustaaf 
Ja, hallo, zonder paard? Of neem je ze zelf op je rug... 
 
Laura 
Speelt in gedachten met tafelkleedclipje. 
Geld verdienen kan, maar hoe? 
 
Gustaaf 
Jongleren, met drie ballen, hier, voor het huis? 
 
Laura 
Kan jij jongleren? 
 
Gustaaf 
Nou, met een beetje oefenen... 
 
Bente 
Honden uitlaten? 
 
Nick 
Levert veel te weinig op. 
Nee, je kan misschien een paar ouwe mensen beroven! 
 
Gustaaf 
Droom maar lekker verder, Nick. Volgend idee! 
 
Bente 
Graven in de tuin, misschien ligt er een schat! 
 
Laura 
Als jij in de tuin bent, is er inderdaad een schat, maar die gaan we niet verkopen.  
(Ze knuffelt Bente.) 
Kijk! Dit zijn tafelkleedclips. Die dingen ontwierp oom Gustaaf. Ze zorgen dat het tafelkleed 
niet wegwaait. Je ziet ze wel op terrassen, of in restaurants.... 
Restaurant..... 
Ik weet het! 
We beginnen een restaurant! 
 
Nick 
(Aanstellerig) Een restaurant, snoezig! 
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Gustaaf 
(Aanstellerig) En dan was ik de kok!  
(Gewone stem) Je bent gek Laura, ik kan niet jongleren, kan jij wel koken? 
 
Laura 
Natuurlijk, ik kook zo vaak als mamma niet thuis is, dat weet je best! In mijn dagboek staan 
hartstikke veel recepten... 
 
Bente (springt op) 
Ik wil een restaurant! Dat is leuk! Dan kookt Laura en dan mag ik in het afluipdrek! 
 
Laura 
Jij mag in het afluipdrek Bente!  
Maar even serieus, het kan best! We maken in het huis een restaurant dat een paar dagen 
open is, hebben we de rest van de vakantie vrij. 
 
Gustaaf 
Ik ga echt niet koken hoor! 
 
Laura 
Mág je niet eens. Ík ga koken. 
 
Nick 
Het enige recht van de vrouw is het aanrecht! 
 
Laura 
Klasse, jongen, hahaha, wát grappig.  
Jij hoeft niet mee te doen, ga jij maar weer lekker terug, klim maar door het raam en dan 
líften of zo! Dáág Nick! 
 
Nick (onverschillig) 
Zolang ik niet hoef te koken wil ik wel ober zijn hoor! 
 
Laura 
Gustaaf, pak jij je rekenmachine even. 
 
Gustaaf doet het. Laura pakt een schrift en begint hardop te rekenen. 
 
Laura 
Eh, voorgerecht, hoofdgerecht, toetje, wat betaal je daarvoor? 20 euro, of 15? En wij hebben 
denk ik zo’n 100 euro nodig om hier een week van te leven. Dus, als we 100 euro over willen 
houden, hoeveel gasten moeten er dan komen, eh, dat is dan 50 min de winst van 20, alle 
spullen natuurlijk goedkoop inkopen... Inkopen? 
 
Shit! Het kan niet! Stom, stom, stom! 
Jongens, bel maar naar pappa en mamma in India, dit gaat niet... 
 
Gustaaf 
Wat gaat niet? 
 
Jet 
Geen restaurant? 
 
Nick 
Geen ober? 
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Bente 
Geen afluipdrek?? 
 
Laura 
Niks, noppes, nada! We hebben geen geld om inkopen te doen. 
Om de gasten eten te kunnen voorzetten zullen we toch eerst zelf eten moeten kopen. 
Startkapitaal noemen ze dat. En dat hebben we juist niet.  
Sorry jongens, het kan niet... 
 
Nick 
Je bedoelt, je hebt geld nodig om naar de supermarkt te gaan en al de ingrediënten in te 
slaan... 
 
Laura 
Inderdaad, ja! 
 
Nick 
(Frummelt zijn portemonnee uit zijn jasje) 
Ik heb geld. 220 euro, kan je lenen. 
 
Laura 
Echt waar? 220 euro? Hoe kom je daar aan? 
 
Gustaaf 
Hallo, je bent zijn moeder niet! ’t Is eh... gewoon vakantiegeld, hè Nick? 
 
Nick 
Wil je het lenen of niet? 
 
Laura 
Ach, wat zeur ik ook! Je bent een schat! We betalen je terug van de winst die we maken... 
 
Nick geeft het geld aan Laura, waarna hij langdurig zijn haar gaat kammen.) 
 
Gustaaf 
Áls we winst maken! 
 
Jet 
Natuurlijk gaan we winst maken! Welkom in restaurant Het Woeste Paard! 
 
Gustaaf 
Ja, dág Jet! Zo gaan we het niet noemen hoor.  
Misschien willen de gasten wel paardenvlees... 
 
Jet 
Paardenvlees? Hoe durven ze! Dierenbeulen! 
 
Nick 
Daarom noemen we ons restaurant De Woeste Kip! 
 
Jet 
Kip mag wel, dat zijn stomme beesten! 
 
Bente 
Nou ja zeg! Eend is toch ook niet stom? En die lijkt heel veel op een kip! 
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Laura 
Restaurant De Bongerd dan? (naam basisschool invullen) 
 
Nick 
Huh? De Bongerd? Waarom? 
 
Gustaaf 
Dat is de basisschool waar Bente en Jet op zitten. 
 
Jet 
Nou, effe niet zeg! Ik heb vakantie, en dan ga ik niet aan school denken! 
 
Bente 
Nou, dan noemen we het restaurant gewoon, eh, eh ..... Pandora! Restaurant Pandora! 
 
Nick 
Hoe jonger hoe verstandiger! Een geweldige naam, restaurant Pandora! 
Kom op jongens: we gaan verbouwen, Pandora gaat toch in Amerika wonen, die vindt het 
niet erg als we een extreme makeover doen! 
 
scène 3 
 
Tijdens het volgende liedje wordt het restaurant opgebouwd: Vier tafels met elk vier 
wijnkratjes of krukjes  erbij. Er wordt ook driftig schoongemaakt, eventueel muren 
beschilderd. Laura doet niet mee; zij schrijft in haar schrift. 
 
Ons restaurant 
 
Ons restaurant! Ons restaurant! 
Kom lekker eten in ons restaurant! 
 

Elke maaltijd wordt bij ons een groot succes! 
Bel ons nummer 386576. 

 
Bel ons nummer voor een fijne avond uit, 
kom maar eten, lekker zoet of flink gekruid! 

 
Laura 
Zo jongens, het eerste menu is klaar, willen jullie het horen? 
 
Vooraf spinazie – feta flapjes, dan als hoofdgerecht moussaka en als toetje witte 
chocolademousse met bruine chocoladesaus. 
 
Jet 
Die chocola lijkt me lekker, maar wat brabbelde je daarvóór? 
 
Gustaaf 
Moussaka! Dat aten we op vakantie in Griekenland, dat weet je toch nog wel, Jet? 
 
Nick 
Ik hou niet van spinazie, en zeker niet in vieze flapjes... 
 
Bente 
Hoeft ook niet. ’t Is voor de gasten! 
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Gustaaf 
We moeten een bord buiten zetten met RESTAURANT PANDORA er op, en het menu, de 
prijs en de openingstijden. 
 
Laura 
Dat doen wij Jet, dan kunnen de anderen op zoek gaan naar tafelkleden en kandelaars en 
zo. 
 
Laura, Jet en Bente af. 
Nick en Gustaaf zonderen zich af aan de zijkant van het toneel. Daar hebben ze een dialoog. 
 
Gustaaf 
Nick, weten je ouders waar je bent? 
 
Nick 
Nee. 
 
Gustaaf 
Maar dat horen ze toch te weten? 
 
Nick 
NEE! Ik heb je toch gezegd dat mijn pa me tot september niet meer wil zien? 
 
Gustaaf 
Ja, maar dat meent – ie niet! Je ouders zijn vast ongerust. Je moet ze opbellen! 
 
Nick 
No way! 
 
Gustaaf 
Je moet, straks halen ze de politie erbij, en dan kunnen we ons restaurant wel vergeten! 
 
Nick 
Politie? Oké, ik bel op en vertel ze dat ik bij jullie ben, maar niet wáár jullie zijn. Morgen. 
 
Iedereen af. Licht uit. 
 
scène 4 
 
De volgende ochtend. 
De kinderen komen vanaf hun kamer het restaurant in en gaan aan het werk. Jet en Laura 
sjouwen een groot reclamebord mee dat op de stoep kan staan: 
 
 

Restaurant PANDORA 
 

Elke week geopend op zaterdag van 19.00 – 23.00 uur 
 

Menu à €15,- 
(inclusief wijn of cola, water en stokbrood) 

 
MENU 
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Fleurige Flapjes 

(Flapjes van filodeeg gevuld met feta en spinazie) 
* 

La Favorite de Père 
(moussaka) 

* 
Chocoladeparadijs 

(witte chocolademousse met bruine chocoladesaus) 
 

Reserveren absoluut noodzakelijk 
telefoon: 38657151 

 
Laura 
Kijk jongens, zo ziet het eruit! 
 
Nick 
Leest voor tot hij bij het woord wijn komt. Wijn? Hoe kom je aan wijn?  
Verkopen ze niet aan jou in de supermarkt: je bent nog geen zestien! 
 
Gustaaf 
Pandora heeft een kelder vol wijn! 
 
Nick 
En welke gek heeft de naam Fleurige Flapjes bedacht? 
 
Laura 
Geen idee! Ze hadden opééns die schattige naam. Niets aan te doen.... 
 
Jet 
Kom, we zetten het bord buiten. En daarna moeten we de eetzaal nog gezellig maken. 
 
Ons restaurant - instrumentaal 
 
Tijdens het liedje zijn de eerste telefonische reserveringen te horen  
(eventueel van te voren opgenomen) 
 
telefoongeluid 
 
stem 1 
Hallo, restaurant Pandora? Wij willen graag reserveren.  
Twee volwassenen, twee kinderen.  
Jullie kunnen toch wel iets speciaals voor kinderen maken, hè? 
 
kinderen 
Wij zijn kinderen! 
 
telefoongeluid 
 
stem 2 
Hallo, Pandora? 
Die moussaka,is die echt Grieks?  
 
Nick roept naar Laura 
Echt Grieks, die moussaka? 
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Laura 
Met puur lamsgehakt! 
 
Nick 
Puur hamsgelakt meneer! 
 
stem 2 
Da’s prima, twee personen dan! 
 
telefoongeluid 
 
stem 3 
Hallo, met de secretaresse van meneer Van Marle.  
Ik wil graag een tafel voor vier personen reserveren.  
Het is toch echt een kinderrestaurant hè? 
 
Jet 
Jazeker mevrouw! 
 
stem 3, giechelt 
Oké, dan is het goed. Bedankt! 
 
telefoongeluid 
 
stem 4 
Hallo, heeft u nog plek voor mijn vrouw en ik en onze twee dochtertjes? Jullie eten toch niet 
iets roods hè, ze hebben net nieuwe witte jurkjes... 
 
Gustaaf 
Als Nick zich niet in zijn jatten snijdt! 
 
Als het liedje uit is bevriezen de spelers, behalve Laura: zij lag tijdens het lied lekker op haar 
buik in haar dagboek te schrijven.  
Na het lied leest ze voor, of mooier: klinkt haar stem In de voice – over. 
 
scène 5 
 
Lief dagboek, 
 
vandaag gingen we voor het eerst naar de supermarkt hier in de wijk. Gelukkig hadden ze 
alles wat ik nodig heb voor het menu van zaterdag. Doe stomme Nick had zijn karretje 
helemaal volgeladen met kauwgom, drop, pizza’s, chips, cola en chocoladekoekjes. Koop jij 
maar spinazie en ander goor spul, ik koop dit, zei hij. Die jongen spoort af en toe echt niet. 
Hij en Gustaaf hebben gelukkig alles weer teruggelegd. 
Op kassa zeven zag ik Mark weer. Hij vroeg waarom ik zoveel eten kocht. Ik heb hem verteld 
van het restaurant, en hij lachte zo leuk. Ik hoop dat – ie ook een keer komt eten! 
Morgen is het zaterdag, dus vanmiddag ga ik alvast wat vooraf klaarmaken. Bij het toetje en 
de moussaka kan ik die knullen echt niet in de keuken gebruiken. Nick mag wel de spinazie 
wassen, als hij daar niet te mannelijk voor is. 
 
Ze komt overeind en begint haar werk in de keuken, waar Jet en Bente ook aan het werk 
gaan. 
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Laura 
Ik doe de uien wel, meiden.  
Bente, kan jij de courgettes wassen?  
En Jet, kan jij de aubergines dan over de lengte doorsnijden, kijk, zo? 
 
Bente wast de courgettes zo voorzichtig alsof ze een bom aan het demonteren is. 
 
Laura, terwijl ze werkt 
En dames en heren, Bente pakt de gevaarlijke bom voorzichtig beet....  
Als hij valt zal het hele huis ontploffen.... Wat is ze dàpper, luisteraars! 
Nu droogt ze de granaat af, ze mag de ontsteking niet raken... 
(ze loopt met een mesje op Bente af, en snijdt in een keer het steeltje van de courgette af) 
Onschadelijk gemaakt, dank je wel, dappere Bente! 
 
Tijdens het koken worden teksten geïmproviseerd. De achtergrondmuziek speelt. 
De kinderen hebben zich gekleed als echte koks. Ze gooien de gesneden groenten (er stond 
al het een en ander klaar!) in de pan.  
Je kan echt laten bakken of met de rookmachine werken! 
Er worden flapjes gemaakt van filodeeg met spinazie en fetakaas.  
De moussaka wordt gemaakt met gekookte rijst en salade. 
Doordat er ook wat misgaat krijgen ze de slappe lach, of ze zingen heel hard en vals een 
liedje. Bente klimt op het aanrecht, gaat in het afdruiprek zitten met een vergiet op haar 
hoofd en zingt op eigen melodie:  
‘Het klinkt misschien een beetje gek,  
maar ik ben: een afluipdrek!’ 
De jongens komen via de voordeur binnen met het skateboard tijdens de drukte in de 
keuken. Ze blijven buiten de keuken staan. 
 
Gustaaf 
Die laatste sprong was echt cool, Nick! 
 
Nick 
Zouden we al weer in de keuken mogen? 
 
Gustaaf 
Zijn ze een beetje hysterisch geworden daar? 
 
Laura heel erg opgewonden 
Het gehakt is gelukt, en die rare aubergines zien er niet uit, maar smaken wel heel lekker! 
We kunnen het! Het lukt! 
 
Nick (kijkt Gustaaf wanhopig aan) 
Ik denk dat de keuken nog even het terrein van de vrouwen moet blijven... 
 
scène 6 
 
Het licht dimt, iedereen af, behalve Laura. Ze schrijft / leest in haar dagboek: 
 
Lief dagboek, 
 
Achtenveertig fleurige flapjes, vier bakken moussaka en een heleboel chocoladeschuim!  
Een enorme klus, maar iedereen hielp mee.  
Daardoor hadden we wel vijf verschillende soorten flapjes, maar da’s juist leuk. 
We bakten eerst de moussaka af, en zouden dan, als de gasten aankomen, de flapjes in de 
oven doen. Daarna kon de moussaka nog even doorwarmen. 
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(Jet komt op met schortje om.) 
Wat heeft Pandora veel servies! Jet haalde de borden van de plank, ze waren STOFFIG! 
De eetkamer zag er echt heel gezellig uit. 
(Gustaaf en Nick komen op.) 
Toen Gustaaf en Nick beneden kwamen kreeg ik echt de kriebels: ze zagen er zó chic 
uit!Guus had zijn zwarte T-shirt aan boven zijn mooiste spijkerbroek, en Nick had een witte 
broek met een donkerblauw overhemd. Hun haren waren nog nat.  
Nick leek wel een maffiabaas, maar gelukkig deed hij zijn haar wat meer naar voren. 
Toen ging de bel: de eerste klanten, de eerste dag van Restaurant Pandora! 
(Bente komt op.) 
De bel gaat. (Bente doet open en zet daarbij haar eend op de grond bij de deur. Gustaaf 
achter haar aan.) De gasten komen binnen: de vader en moeder met Petra en Linda. 
 
Bente 
Goenedavond mevrouw en meneer en twee kinderen! 
 
vader 
Huh? Dit is toch restaurant Pandora? Wie ben jij? 
 
Bente 
Ik ben Bente, en wie ben jij? 
 
Tijdens de volgende dialoog voert een Bente een treiter – gezichtenspel uit (met tong 
uitsteken e.d.) met Petra en Linda. Petra begint. 
 
Gustaaf 
Bente! Dat zeg je toch niet! Welkom in ons restaurant, meneer, mevrouw, en jullie ook! 
 
Linda 
Pap! Pappa! Ik wil ook een restaurant! 
 
vader 
Linda toch! dat kan toch niet? 
 
Linda 
Ik wil het! Nu! (ze stampvoet erbij) 
 
moeder 
Ach, Henk, we kunnen thuis toch óók wel eens.... 
 
Linda 
Zie je wel pap, mammie vindt het ook goed... 
 
vader 
Ja zeg, ik zie ons al... Gebeurt niet! 
 
moeder 
Kinderen? Die een restaurant hebben? 
 
Gustaaf 
Inderdaad mevrouw! Maar maakt u zich geen zorgen:  
nergens eet u zo heerlijk en zo goedkoop! 
 
vader 
Nou, dat goedkoop is niet zo belangrijk, maar heerlijk wel!  
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Hebben jullie alles gewoon kant en klaar van de supermarkt? 
 
Gustaaf 
Maar natuurlijk niet mijnheer, alles vers en zelf gemaakt. We hebben een ervaren kok! 
 
moeder 
Nou, laten we het dan maar proberen... 
 
Gustaaf (pakt de jassen aan) 
U zult er geen spijt van hebben. Gaat u mee? Ik wijs u de tafel. 
 
Linda 
We kunnen toch wel één klein tafeltje... 
 
vader 
Nee, Linda, en nu netjes zitten en kijken op de kaart wat je wilt eten. 
 
De bel gaat, vier mannen (Nick doet open) De volgende dialoog wordt regelmatig 
onderbroken door het keihard lachen van de vier mannen. 
 
Nick 
Goedenavond heren! 
 
man 1 
Kijk nou! Een mini – ober! 
 
man 2 
Wat krijgen we nou? Hé, mannen, wie heeft hier vanavond gereserveerd? 
 
man 3 
(tegen man 2) Jouw secretaresse, maatje!  
En jouw secretaresse zit altijd vol verrassingen, hè? 
 
man 4 
Geef mij zo’n juffie! 
 
man 2 
Nou, die krijgt het morgen te horen! Een kinderrestaurant, nou ja! 
 
man 1 
Ik moet zeggen dat het hier wel erg lekker ruikt! 
 
Nick 
(deftig) Wij hebben een eerste klas kok! 
 
man 2 
Hoor eens: hij praat als een echte ober! 
 
man 4 
Ja, maar dan een maatje kleiner! 
 
man 3 
Nou, meneer de ober, waar mogen we gaan zitten? En regel alvast een flesje wijn, ja? 
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man 1 
Zeg nou niet flesje: straks is alles hier klein! Nee, een gewone fles wijn, ober! 
 
Nick 
Komt in orde heren! 
(hij wijst ze hun plaats) 
 
De bel, een ouder echtpaar (Gustaaf doet open). 
 
Gustaaf 
Goedenavond mevrouw, meneer 
 
oude dame 
Jan, help eens even, ik zie niet zo goed. Wie is dat? 
 
oude heer 
Dat is de ober, lieverd, maar hij is wat korter dan andere obers... 
 
oude dame 
Nou zeg, dat is handig! Met al die lange mensen van tegenwoordig krijg ik maar pijn in mijn 
nek! Deze kan ik recht in zijn gezicht kijken. Hoe heet je, jongen? 
 
Gustaaf 
Gustaaf, mevrouw. 
 
oude dame 
Ach, wat leuk! Zo heette mijn opa ook, wat aardig. 
Jan, lieverd, help me eens uit mijn jas... 
 
Gustaaf 
Ik help u wel even mevrouw, zo ... 
 
oude dame 
Prima jongen, de jeugd van tegenwoordig is zo slecht nog niet... 
 
oude heer 
Natuurlijk niet, Ina, dat zeg ik toch altijd al 
 
oude dame 
Hoe kom je er bij! Jij zit altijd te zeuren over dat het vroeger beter was en ... 
 
Gustaaf 
Mevrouw, meneer, hier heb ik een plaatsje voor u, wilt u iets drinken? 
 
oude heer 
Nou, doe mij maar een wijntje, maar Ina niet hoor, die staat na een glaasje al op haar kop! 
 
De bel: een echtpaar met Steven en Axel.  
De twee jongens zien er keurig uit:  
haar in de scheiding en stropdassen.  (Bente doet open) 
 
Bente 
Goenedavond mevrouw en meneer en twee kinderen! 
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Steven 
Pap, moet dit nou echt! Ik heb de pest aan restaurants! 
 
Axel 
Haartjes netjes, stropdasje om.... 
 
Bente 
Oooh, mooie stropdassen! Ze glimmen! 
Ik heb een eend! Kijk! 
 
man 
Nou zeg! Ik had al een kind aan de telefoon bij het reserveren, maar jij bent ... 
 
Bente 
Bente! 
 
man 
Juist ja. En die obers? 
 
Bente 
Dat zijn Nick en Gustaaf! Zien ze er niet fantastisch uit? 
Ik mag geen ober zijn, te klein, zeggen ze... 
Maar ik heb de koezetters gewassen! 
 
vrouw 
Courgettes, je bedoelt courgettes. 
 
Bente 
Ja, de koezetters! En toen deed Laura net ... 
 
Steven 
Laura, wie is dat nou weer? 
 
Bente 
Mijn zusje, en die kan heel goed koken! 
... en toen deed Laura net alsof de koezetters een bom was, zo van BOEM! 
 
Axel 
Een meisje dat kookt? Pap, kunnen we nog terug... 
 
man 
Welnee, het lijkt me juist leuk... 
 
Steven 
Ja joh, het is allicht minder saai dan in zo’n chique restaurant... 
 
Axel 
Ik ga liever skaten met Nick! 
 
vrouw 
Laten we nou maar naar binnen gaan.... 
 
Bente laat haar eend bij de deur op de grond of op een tafeltje liggen, dan gaat ze naar de 
keuken. De meisjes gaan even naar de wc.) 
De gasten moeten allemaal improviseren dat ze in een restaurant zijn.  
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Dus gedragingen die passen bij de karakters.  
Gustaaf gaat uitserveren: de flapjes. 
Zijn gesprekken met de klanten worden geïmproviseerd, luid en geanimeerd. 
De anderen zijn in de keuken. 
 
Laura 
Hoe kunnen twaalf mensen zo hard praten terwijl ze flapjes eten! 
 
Gustaaf komt binnen, de gasten gaan over op pantomime: geen geluid dus, of anders heel 
zacht. Wel blijven bewegen!) 
 
Gustaaf 
Nick, kan jij even afruimen? Dan brengen we straks samen de moussaka naar binnen. 
 
Nick 
Oké, daar ga ik dan! 
 
Gustaaf 
Er is niks engs aan, gewoon obertje spelen, cool! 
 
Nick 
(pakt een dienblad) 
Ja, ja, cool... 
(Hij loopt naar de eetzaal, ziet de twee jongens, en keert direct om en komt terug.) 
 
Jet 
Wat doe je nou? 
 
Nick 
Ik – ik, ik doe het niet! 
 
Laura 
Doe het niet? Doe het niet? Wil jij even een giftig flapje? Je zou oberen, dat heb je beloofd! 
 
Nick 
Die twee jongens, dat zijn Steven en Axel, skate – maten van me! Als die mij zien als ober! 
Ze lachen me uit! 
 
Gustaaf 
Kom op zeg! Dit is een echt restaurant, we spelen niet zo maar: het zijn echte gasten, en ze 
betalen echt! 
 
Laura 
Hier ben jij hun meerdere, en jij verdient hier je eigen geld.  
 
Jet 
Heb je trouwens gezien hoe belachelijk netjes zij er uit zien? 
 
Laura 
Zien ze er ook zo uit bij het skaten? 
 
Bente 
Kom op, ober Nick! 
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Nick 
Nou, goed dan... 
 
Bente loopt naar de voordeur en komt daar Petra en Linda tegen Petra staat net met eend te 
knuffelen. Ze probeert eend af te pakken, maar Petra houdt stevig vast. Linda helpt haar 
zusje. Dan bijt Bente Petra in haar hand. Petra brult!) 
Laura rent er naartoe. 
 
Laura 
Wat is hier aan de hand? 
 
Bente (half huilend) 
Zij – zij had eend gepakt, ze kneep hem dood! 
 
Petra 
Nietes! Ik aaide hem alleen maar! 
Maar zij! Wijst naar Bente   
 
Linda 
Zij heeft haar in haar hand gebeten! 
 
Bente 
Ik beet niet! Ik deed alleen mijn kiezen op elkaar (wijst) en daar zat jouw hand tussen!  
Jij wilde eend niet terug geven! 
 
Petra 
Ik wou hem alleen maar even lenen! 
 
Laura 
Ho eens even, stoppen met schelden! 
Hoe heet jij? 
 
Petra 
Petra... 
 
Laura 
En jij? 
 
Linda 
Linda 
 
Laura 
Nou, Petra, doet je hand nog pijn? 
 
Petra 
Ja... 
 
Jet komt aanlopen 
 
Jet 
Petra, Linda, kom maar mee, mogen jullie in een echte restaurantkeuken kijken.  
Lusten jullie chocolademousse? 
 
Linda 
Chocoladehoest? Wat is dat? 
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Petra 
Chocolademousse! Maakt oma ook altijd... 
 
Ze vertrekken naar de keuken. 
Nick komt langs met de moussaka, en blijft even staan. 
 
Laura 
Bente, je weet heel goed dat je geen kleine meisjes mag bijten! 
 
Bente 
Weet ik. Maar ik vond dat ze een heel eigenwijs gezicht had... 
 
Nick komt langs met dienblad 
Mooi, Laura: geen kleine meisjes bijten dus. Wel grote meisjes? Of kleine jongens? 
Of grote jongens, zoals ik? 
 
Laura 
Toch iets eerder dan kleine meisjes. 
(Nick en Laura lachend af, Nick naar de eetzaal en Laura naar de keuken, samen met 
Bente.) 
 
Bente klimt op de piano als een echte diva, pianist zet haar liedje in. 
 
Liedje Bente: eigenwijs! 
 
Mijn mamma zegt altijd: denk na en let op 
ze nemen je beet voor je ’t weet! 
Dus let op je spullen en let op je geld 
ze hebben je zó uitgekleed! 
 
Niet nodig, niet nodig, ik let heus wel op 
mij pakken ze niet, voor geen prijs! 
Want ik heb iets handigs, een kostbaar talent: 
ik ben heel eigenwijs... 
 
 refrein 
 Eigenwijs, eigenwijs 
 o wat ben ik eigenwijs 
 soms opstandig 
 dan weer koppig 
 eigenzinnig 
 ook wel bokkig 
 maar het liefste ben ik dít tot elke prijs: 
 eigenwijs! 
  
Ik ben nog maar klein en ik speel met een eend 
en niemand neemt mij serieus. 
Maar als je mij beetneemt, dan pak ik je terug 
en kijk je toch mooi op je neus! 
 
instrumentaal 
instrumentaal 
Want ik heb iets handigs, een kostbaar talent: 
ik ben heel eigenwijs... 
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 refrein 
 Eigenwijs, eigenwijs 
 o wat ben ik eigenwijs 
 soms opstandig 
 dan weer koppig 
 eigenzinnig 
 ook wel bokkig 
 maar het liefste ben ik dít tot elke prijs: 
 eigenwijs! 
 
Ze zingt het ook voor de gasten, die lekker meedoen met deze live – muziek: de eerste twee 
regels van het refrein en het laatste ‘eigenwijs!’.  
Tijdens of na het liedje rekenen de gasten af, na het liedje nemen de gasten afscheid en 
vertrekken. Bente gaat op de bank liggen. De kinderen zitten daarna samen in de keuken.  
Ze likken de chocoladepannen uit.  
Bente valt in slaap met een lepel in haar mond, chocola op haar gezicht. 
 
Gustaaf 
Die vier mannen hebben 10 euro fooi gegeven! 
 
Nick 
Ik denk dat ik later echt een restaurant begin. Geweldig! Steven en Axel vonden mij een 
kicke ober! 
 
Laura (dromerig) 
Ze vonden het lekker, ze vonden het allemaal lekker: ik kan het! 
 
Jet 
Houdt de glazen pot met geld omhoog.) 
We hebben alles bij elkaar 20 euro fooi gekregen!  
(Ze stopt het geld in de pot en zet hem weer op het aanrecht.) 
 
Gustaaf (geeuwend) 
Ik heb niks laten vallen... 
 
Laura 
We gaan naar bed jongens, de afwas is voor morgen. 
 
Jet 
Bente, wakker worden! We gaan slapen! 
 
Iedereen af, licht dimmen. 
 
scène 7 
 
De volgende ochtend. Jet komt slaperig in pyjama op, pakt een pan en een pollepel, 
verdwijnt achter de coulissen en begint op de pan te slaan. Zo maakt ze iedereen wakker, 
alle kinderen komen nu op en staan verbaasd stil bij de keuken. 
 
Laura 
Wat een puinhoop! 
 
Gustaaf 
Een slagveld! 
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Jet 
Een paardenmesthoop! 
 
Nick gaapt alleen heel hard en hartgrondig 
 
Bente 
Een klerezooi! 
 
Allemaal 
BENTE!! 
 
Laura 
Kom op jongens, afwassen! 
 
Nick 
En de meisjes dan? 
 
Jet 
Die ruimen de eetkamer op! 
 
Tijdens het liedje laten Nick en Jet duidelijk merken dat ze er niets meer aan vinden. 
 
Afwaslied  
 
Belletjes, belletjes,honderdduizend belletjes 
drijven in het afwassop. 
Welletjes, welletjes, nooit is het eens welletjes, 
nooit is onze afwas op! 
 
 De borden en de bekers, 
 de schalen en ’t bestek, 
 ze vormen lange ketens 
 we worden langzaam gek! 
 
Belletjes, belletjes,honderdduizend belletjes 
drijven in het afwassop. 
Welletjes, welletjes, nooit is het eens welletjes, 
nooit is onze afwas op! 
 
 Met zeven afwaskwasten 
 en veertien flessen sop 
 gaan we het nóg niet redden; 
 o, wanneer houdt dit op? 
 
  sopcanon (muggetjes) 
   
  Wie helpt er mee, wie helpt er mee? 
  wij doen de afwas, twee aan twee! 
  Honderdduizend borden en tien theedoeken nat! 
  Soppen, soppen, soppen, wat een vaat is me dat! 
  Soppen, soppen, soppen, wat een vaat is me dat! 
  
Belletjes, belletjes,honderdduizend belletjes 
drijven in het afwassop. 
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Welletjes, welletjes, nooit is het eens welletjes, 
nooit is onze afwas op! 
 
Laura, Gustaaf en Bente af naar de slaapkamers, Jet pikt een stapeltje bankbiljetten uit de 
pot en samen met Nick vertrekt ze door de voordeur. 
 
Laura weer op. Ze gaat zitten op de bak en leest en schrijft in haar dagboek: 
 
Lief dagboek, 
Ik ben kwaad! Ongelooflijk KWAAD! 
Jet en Nick hebben oerstom gedaan. Ze waren ineens het koken zat. Ze hebben geld uit de 
pot gejat, zijn de stad in gegaan en hebben in een heel duur restaurant zitten eten, en weet 
je wat ze gegeten hebben? Ik heb de afrekening erbij geplakt: 
Gekonfijt eendenboutje op een bedje van ratatouille, gebakken kalfszwezerik met 
serranoham in portosaus en gepocheerde nectarines met frambozencoulis en hangop! 
Hartstikke duur, 74,50! 
Ik was woest toen ik het hoorde, ik heb ze kapot gescholden.  
Nou liep het restaurant goed, en nu hadden we niet genoeg geld meer. 
Er kwamen zestien mensen eten, zestien! (aan te passen aan de klassengrootte!) 
Maar Gustaaf kalmeerde me en stelde voor dat ik geld zou kunnen lenen van Mark, die 
knappe jongen van de supermarkt. 
Nou, dat durfde ik echt niet. 
Toen is Jet gegaan, en die heeft het geld geleend, 75 euro. Lief is die Mark! 
 
Videoscène 
(Te spelen op een zijtoneel of op te nemen op video in de plaatselijke super: erg leuk om te 
doen! Tijdens deze scène zet Laura alle ingrediënten voor het volgende gerecht klaar in de 
keuken.) 
 
Beeld van de supermarkt buiten, dan binnen. Achter de kassa zit Mark, in de rij allerlei 
spelers van kleine rollen met kleine boodschapjes. Na twee klanten(groepen) is Jet als 
laatste aan de beurt. 
 
Jet 
Hallo, Mark! 
 
Mark 
Hallo, hoe ken je mij? 
 
Jet 
Ik ben Jet, het zusje van Laura... 
 
Mark 
Oh, Láura... 
 
Jet 
Ja, die dus. 
Ik wil wat vragen... 
 
Mark 
Nou, wat dan? 
 
Wij hebben een restaurant, mijn zusjes en mijn broer en ik. Dat gaat heel goed, maar nu 
komen er ineens zestien mensen eten en ... 
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Mark 
Zestien? Hallo! 
 
Jet 
Ja, zeker! En nou hebben we niet genoeg geld om alle ingrediënten te kopen. En nou kom ik 
vragen of wij misschien geld van jou kunnen lenen. Je krijgt het maandag terug... 
 
Mark 
Hoeveel? 
 
Jet 
Vijfenzeventig euro. 
 
Mark 
VIJFENZEVENTIG? 
 
Jet 
Sssst... 
 
Mark 
Da’s wel een heleboel.... 
 
bedrijfleidster 
Mark! Mark! Wat doe je, werk eens door! 
 
Mark 
Laatste klant mevrouw, sorry, we waren even aan het .... 
 
Hij trekt de kassalade open en haalt er vijfenzeventig euro uit. 
 
Mevrouw uw wisselgeld, dat is dertig, vijftig en dat is honderd. 
 
Jet 
Bedankt! Ze galoppeert weg. 
 
bedrijfleidster 
Waarom is dat meisje zo blij met haar wisselgeld? 
 
Mark 
Geen idee... 
 
bedrijfleidster 
Kom, ik moet je kas controleren... 
 
Mark 
Wacht even, er moet nog vijfenzeventig euro in, hier uit deze envelop... 
 
bedrijfleidster 
Maar dat is je salaris – envelop... 
 
Mark 
Ja ik had gewisseld met een klant.... 
Klopt het zo? 
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bedrijfleidster 
Tikt wat in, telt vlug het geld. 
Klopt hoor, maar hoe... 
 
Mark 
Ik moet gaan, er eh, er wacht een lief meisje op me... 
 
bedrijfleidster 
Oh, is het weer zo ver? Dag Mark! 
 
Mark verlaat als een speer de supermarkt. 
 
scène 8 
 
Laura 
Vergadering!!!  
(De kinderen komen een voor een weer op en gaan in een halve kring bij Laura in de keuken 
zitten.) 
Let op, we hebben een volle bak vanavond: zestien mensen, horen allemaal bij elkaar, 
hebben een feestje voor een jubileum of zo.  
Het nieuwe menu voor deze keer: 
vooraf een salade van tomaten en mozzarella, die kunnen we een paar uur van te voren 
maken. Als hoofdgerecht Chinese kip met gebakken aardappeltjes en als toetje weer 
chocolademousse. Ik heb alles al ingekocht en de kip staat al in de oven. 
We kunnen aan het werk. 
 
Nick 
Ik snijd de sla en de tomaten. 
 
Gustaaf 
Doe ik de mozzarella. 
 
Jet 
Moet je dakpansgewijs neerleggen! 
 
Gustaaf 
Dakpannen, hoe kom je daar nou bij? 
 
Jet 
Kijk, zo! Ze doet het voor. 
 
Nick 
Slim, zo lijkt het veel meer dan dat het is! 
 
Bente 
Nou, het zijn er precies 43, dat kan je toch zo zien. 
 
Gustaaf 
Maar het zijn er maar... Oké Bente, 43 plakjes... 
 
Nick 
Die kip ruikt lekker zeg! Al bijna gaar? 
 
De telefoon gaat. 
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Bente (neemt op) 
Met restaurant Pandora..... 
MAMMA!!! 
Hoi mam! 
 
Gustaaf, Laura en Jet vliegen nu ook naar de telefoon, Nick gaat verder met de sla. 
Halverwege het telefoongesprek komt er een flinke hoeveelheid rook uit de oven. 
 
Laura (rukt de telefoon uit Bentes hand) 
Hoi mam - - het is hartstikke tof hier! - - Ja, tante is heel lief, dat vinden wij ook, niet, 
jongens? 
(De anderen brullen JAAAA) 
Vervelen? Hoe kom je erbij? - - Erg warm daar? - - Jeetje, je hebt toch wel een 
muskietennet? - - Ja Bente is heel lief, geen probleem. Hier heb je Jet even. - - 
 
Jet 
Hoi mam, ik verveel me niet hoor, terwijl er hier niet eens paarden zijn! - - Ruzie? Met wie? - 
- Echt niet hoor! Hier heb je Gustaaf! 
  
(Rookmachine achter de over aan!) 
 
Gustaaf 
Hoi mam! - -  
 
Nick 
BRAND!!! De kip staat in de fik! LAURA!!! 
 
Jet, Bente en Laura rennen naar de keuken. 
 
Laura 
Oh nee, verbrand, wat moeten we nou! 
 
Gustaaf (nog steeds aan de telefoon) 
Nee, nee, ’t gaat prima mam, alleen tante laat nu even de kip aanbranden - - ja, ja, ik ga haar 
helpen. Groetjes aan pappa - - daag! (Hij hangt op en gaat ook naar de keuken.) 
 
Laura 
Wat moeten we nou! (Ze haalt de kip er uit.) Die kan in de vuilnisbak! (ze voert het meteen 
uit) 
De gasten verwachten Chinese kip! 
 
Nick 
Kunnen we niet wat bij de Chinees halen? 
 
Gustaaf 
Ja, dat kost ons direct de winst... 
 
Jet 
Lau, er was toch nog een blik Chinese paddestoelen, kan je daar niets mee? 
 
Laura 
Wacht eens even, ja, dat kan! We hadden voor onszelf kipfilet voor morgen. Die snijden we 
in blokjes en we doen die paddestoelen erbij. We doen er wat meer rijst en extra saus bij, 
dan moet het lukken! 
Jet! Mosterd, melk! 
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Gustaaf! Kippenbouillonblokjes! 
Nick! Snij de prei! 
Bente! Pak de kipfilet en snijd die in heel kleine blokjes! 
 
Dan snijdt Nick zich in zijn vinger. Hij schreeuwt van pijn, er is behoorlijk wat bloed over de 
tomaten gegaan. 
 
Laura 
Dat konden we er ook nog wel bij hebben. Jet, haal eens een pleister uit mijn toilettas, 
Nick, even met je vinger onder de kraan, zo, ja, voorzichtig. 
 
Jet 
Hier is de pleister en een rolletje verband. 
 
Gustaaf 
Ik droog die vinger af met een tissue, en dan doe jij het verband er op, Jet. 
 
Jet 
Waarom ik, ik kan niet tegen bloed! 
 
Laura 
Nu wel! Als je zo dapper bent om Mark 75 euro te vragen, durf je dit ook. 
 
Ze verbinden Nick. 
 
Gustaaf 
Bloed over de tomaten, nou, die kunnen ook weg... 
 
Laura 
Ben je gek, ik heb er niet meer en de winkel is dicht. Afspoelen en rode wijnazijn er over! 
Rood is rood! 
 
Nick 
Rood is dood zul je bedoelen, ik verrek van de pijn! 
 
Gustaaf en Jet schuiven de tafels van het restaurant tegen elkaar aan: er komt een grote 
groep aan! 
De bel gaat, Nick kijkt uit het raam. Hij schrikt geweldig! 
 
Nick 
Jeetje! D’r staan vier politiemannen voor de deur! Die komen voor mij! Die hebben mijn 
ouders op ons dak gestuurd. Huh? Daar stopt nóg een politieauto, weer vier politiemensen, 
en nog een auto! 
Ik ben weg, bekijk het maar! Ik ga naar boven en dan via het dak... 
Hij spurt weg. Gustaaf gaat trillend open doen. 
 
agent 1 
Hallo, wij hadden voor vanavond hier afgesproken. Is toch wel doorgegeven hè? Zestien 
man, gereserveerd op naam van Peter van der Oort! 
 
Gustaaf zichtbaar opgelucht 
Maar natuurlijk, komt u toch binnen! Hangt u hier uw jas maar op, gaat u zitten. 
 
als iedereen zit gaat Gustaaf achter de coulissen en roept 
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Gustaaf 
Nick, Nick! Het zijn gewoon gasten! Ze komen niet voor jou. 
 
Samen met een nog angstige Nick komt hij weer op. 
 
Binnen de kortste keren is het gerecht klaar. Nick serveert en de gasten eten. 
 
Harry 
Beste mensen, ik vind het heerlijk dat jullie mijn 25 – jarig jubileum samen met wij willen 
vieren! In al die 25 jaar heb ik toch heel wat beleefd. Bijvoorbeeld... 
 
agenten 
Wat een spreker is die man, wat een spreker is die man... 
 
Harry 
Nee, nee, ik wou zeggen... 
 
agent 1 
Niks daarvan, wij gaan wat zeggen! Aad, kom op! 
 
agent 2 (Aad) Frommelt een papiertje uit zijn zak, hij maakt een potje van het voorlezen, 
struikelt over zijn woorden. 
Beste Harry!  
Gefeliciteerd met je 25 – jarige jubileum.  
Je bent opgeklommen van brigadier tot hoofdagent en dat kunnen we jou niet allemaal 
nadoen.  
Ik in ieder geval niet. Ik ben hier de beste in toespraken en je hoort: het gaat niet best. 
Daarom spelen we jou mooiste belevenis van de laatste 25 jaar uit. Het ging om de 
bestuurder van een BMW uit de 7 – serie die ietsjes te hard reed... 
 
Harry 
O, dát verhaal! 
 
Agent 3 gaat zitten alsof hij in een auto rijdt 
 
Agent 1 
Een man heeft een nieuwe BMW gekocht en gaat op een mooie zomeravond even lekker 
een stuk rijden. Het dak eraf, de wind glijdt door zijn haar en hij besluit eens te kijken hoe 
hard zijn wagen nou eigenlijk kan.  
 
Agent 3 
Hallo! Ik ga 180! Voel je toch niks van met zo’n wagen! 
Hé, wat zie ik daar in mijn spiegel, blauwe zwaailichten? 
 
agent 4 maakt sirenegeluiden. 
 
agent 1 
Met geen mogelijkheid dat ze een BMW – 7 – serie kunnen bijhouden. 
 
Agent 3 trapt de auto nog harder op zijn staart.  
De andere agenten laten stijgend motorgeluid horen 
 
Agent 3 
190, 200, 230... de politie zit nog steeds vlak achter me.   
Waar ben ik mee bezig?"  
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Hij speelt nu dat hij rustig afremt en stopt. 
 
agent 4 loopt naar hem toe 
Rijbewijs! 
 
Agent 3 geeft het hem. 
 
Agent 4 bekijkt het rijbewijs en auto aandachtig. Dan, ineens:  
Ik heb een lange zware dag achter de rug en jij bent echt de laatste die ik aan de kant zet 
vandaag. Ik heb geen zin in nog méér papierwerk!  
Dus: als je me een zééééér goed excuus kan geven, een excuus dat ik nog nooit eerder heb 
gehoord waarom jij zo scheurde over de weg, dan laat ik je gaan! 
  
Agent 3 
Uhhh.... Afgelopen week is mijn vrouw ervandoor gegaan met een politieagent, en ik was 
bang dat je haar terug wilde geven! 
 
agent 4 tegen Harry 
En Harry, weet je nog wat jij toen zei? 
 
Harry 
Ik zei: Rij maar door, en een prettige avond nog... 
 
De agenten barsten in lachen uit. Ze zingen Lang zal hij leven. 
 
Agent 2 
En Harry, omdat jij zo’n gróóóte agent bent... 
 
Agent 3 
Nou ja, groot.... 
 
Agent 2 
Groter als jou! 
 
Agent 3  ... dan jij! 
 
Agent 2 
...dan ik? Nou, ik ben toch wel een kop groter .... ach, la – maar. 
Harry, omdat jij zo’n grote agent bent, krijg jij van ons een heel kleine ..... 
Hij houdt een politieautootje in de lucht met een opgerold papiertje er in. 
...politieauto! 
 
Daverend gelach 
 
Agent 2 
Maar Harry, lees eens wat er op die bekeuring staat... 
 
Harry rolt het papiertje open en leest voor 
Wegens het overtreden van de jubileumtijd krijgt u een bekeuring: u wordt opgesloten in.... 
...in het vier sterren hotel La Bastille in Parijs!  
Hij veegt zijn ogen af .. 
Jongens, bedankt! Dat hadden jullie niet moeten doen... 
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Agent 1 
Nee, inderdaad, weet je wat dat ons gekost heeft.... 
 
Alle agenten overstemmen hem met Hij leve hoog, hij leve hoog! 
 
Agent 4 
Nee Harry, jij bedankt! Je bent een fijne collega, en daarom mannen: vreugde schoten in de 
lucht! 
(ze pakken elk een party – popper, staan op en schieten in de lucht. Het kan ook met 
gewone speelgoedpistolen. Op de cd staan pistoolschoten. Daarna vertrekken ze, agent 3 
rekent af bij Nick.) 
 
scène 9 
 
Laura (als iedereen in de keuken is) 
We hebben heel veel geldverdiend, we hoeven niet meer open! We hebben genoeg om van 
te leven totdat pappa en mamma weer thuiskomen. 
 
Nick 
Niet meer afwassen. 
 
Laura 
Nou, dit nog even, maar dat doen we morgen wel, ik ben bek - af: lekker, voorlopig niet meer 
koken... 
 
Gustaaf 
Niet meer rennen met borden en schalen. 
 
Jet 
Eindelijk naar de paarden! 
 
Bente 
Ik vind het jammer.... 
 
Dan bevriest het gezelschap en Laura leest voor: 
 
Lief dagboek, 
 
Politie! Leuk om Nick zo te zien schrikken. Maar eigenlijk ook zielig. En zielig voor zijn 
ouders, omdat die niet weten dat Nick eigenlijk een hartstikke gave gozer is. We moesten er 
eigenlijk wat aan doen, maar wat? 
 
Iedereen af. Licht gedimd. 
 
scène 10 
 
Na even stilte komen Nick en Jet op en ruimen zachtjes de keuken op. Ze maken gebaren 
naar elkaar om stil te doen. Ze lopen op hun tenen, er is maar weinig licht. 
Tijdens dit werk praten ze met elkaar. 
 
Jet 
Waarom zijn je ouders eigenlijk zo boos op je? 
 
Nick 
Wil je niet weten! 
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Jet 
Welles, anders vraag ik het niet! 
 
Nick 
Oké dan. 
Het ging niet zo best op school, ze waren bang dat ik zou blijven zitten. Mijn moeder heeft 
me betrapt met sigaretten, en ik heb een keer een tientje gejat van mijn pa. Stom, wat hij 
merkte het meteen. En verder ruzietjes om dit en om dat... Hebben jullie dat thuis niet? 
 
Jet 
Ja, tuurlijk, met pappa niet zo, die is vaak weg. En met mamma, ach, daar kan je niet zo 
ruzie mee hebben.  Ze is heel lief, zo lief als... een klein kind. Maar ze is zo vaak met Bente 
en mij bezig dat ze vergeet te koken, en dan kookt Laura. 
 
Nick 
Handig, als je dat kunt... 
 
Jet 
Wat heb je gezegd toen je naar huis belde...dat moest toch van Gustaaf? 
 
Nick  
Ja, gelukkig had ik mijn moeder aan de lijn. Ik zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, 
en dat ik dat van dat mes niet zo bedoeld had... 
 
Jet 
Welk mes? 
 
Nick 
Vlak voor ik weg ging heb ik mijn vader een vleesmes naar zijn hoofd gegooid... 
 
Jet 
Echt? Só hee.... 
 
Nick 
Ja, hallo, hij was me op een vreselijke manier aan het uitschelden... 
 
Ze zijn even stil. 
 
Jet beetje lachend 
Dan heb je je bij het snijden van die tomaten nog mooi ingehouden! 
 
Nick glimlacht 
Ja, ik sneed alleen mezelf... 
 
Jet 
En nu? Wat doe je als de vakantie voorbij is? 
 
Nick 
Weet ik niet. Ik kan niet meer naar huis, nooit meer... 
 
Jet 
Waarom niet? 
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Nick 
Weet je, die 220 euro, ons startkapitaal voor het restaurant? Dat geld heb ik gejat van m’n 
ouders. Als je wegloopt van huis heb je geld nodig... 
 
Jet 
Da’s wel wat anders dan een tientje... 
 
Nick 
Ze komen hier nooit overheen... Ze houden niet meer van me. 
 
Jet  
Ach joh, natuurlijk wel. Het was allemaal ontzettend stom, maar ik heb nog nooit gehoord 
van ouders die niet meer van hun kinderen houden. 
 
Nick 
Nou, dan heb je er nu wel van gehoord. 
 
Jet 
Ben je gek! En trouwens, als ze even niet van je houden zijn er wel anderen die je lief 
vinden. En dan, zal je zien, dan gaan je ouders ook weer van je houden, echt... 
 
Nick 
Denk je? 
 
Jet 
Er is altijd wel iemand die van je houdt 
 
Er is altijd wel iemand die van je houdt, 
die met je spelen wil als niemand ergens zin in heeft, 
die je wil troosten als je heel hard bent gevallen... 
 
 Er is altijd wel iemand, 
 altijd wel iemand, 
 ergens is er één die van je houdt... 
 
Er is altijd wel iemand die van je houdt, 
die om je grapjes lacht als niemand er wat aanvindt, 
die een lief liedje zingt dat iemand om je geeft... 
 
 Er is altijd wel iemand, 
 altijd wel iemand, 
 ergens is er één die van je houdt... 
 
Er is altijd wel iemand die van je houdt, 
die geduldig naar je luistert voor de zoveelste keer, 
die jou leuk vindt om te zien en lieve woordjes zegt... 
 
 Er is altijd wel iemand, 
 altijd wel iemand, 
 ergens is er één die van je houdt... 
 
Ze gaan weer af. 
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scène 11 
 
Het licht gaat weer aan, iedereen in pyjama op. 
 
Gustaaf 
Hè getsie, moeten we nog die hele keuken... hè? (hij wrijft zijn ogen uit) 
 
Laura 
Alles is opgeruimd! Wie... 
 
Jet 
Wij! Het was Nicks idee hoor. We vonden het zó stom dat we zo duur gegeten hebben.... 
 
Bente 
Nick is lief! (Ze knuffelt hem) 
 
Gustaaf 
Jet ook toch? 
 
Bente 
Jet ook! (Jet krijgt ook een knuffel) 
 
Laura 
Jongens en meiden! Dan hebben we nu dus onze eerste dag vrij! Geen restaurant meer!  
Als we nou morgen samen naar het strand gaan, dan doet vandaag iedereen wat hij of zij 
graag wil. 
 
Nick 
Prima, hier in de buurt is een skate – park. Ik ga lekker skaten! Hij vertrekt. 
 
Jet 
Ik heb gisteren een meisje gesproken dat een paard heeft: ik ga vragen of ik haar paard mag 
borstelen. Ze vertrekt. 
 
Bente 
Laura, ik wil met eend naar de speeltuin, ga jij mee? 
 
Laura 
Goed hoor, neem ik mijn leesboek mee. Ze vertrekken. 
 
Gustaaf 
Ik eh... ik blijf hier. Ik heb nog wat boeken over race – motoren uit de bieb, nog helemaal niet 
ingekeken! 
 
Als iedereen weg is pakt Gustaaf het telefoonboek en zoekt het nummer van Nick op. 
Hij belt. 
 
Gustaaf 
Hallo.... spreek ik met de moeder van Nick? - -  
Ja, nee, er is niks aan de hand hoor, alles is in orde.  
Maar eh, ik wilde u iets vragen.  Zouden u en Nicks vader, eh, uw man, tijd hebben om 
vrijdag langs te komen?  
 
Hij blijft even stil en loopt dan zachtjes pratend met de telefoon het toneel af. 
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Intermezzo: scène ouders van Nick, op video of apart toneel op de vloer voor de bühne. 
 
scène 12 
 
moeder 
Theo, ik had net Gustaaf Smits aan de lijn 
 
vader 
Gustaaf? O, dat aardige vriendje van Nick. Kijk, díe zou je als zoon moeten hebben... 
 
moeder 
Eh, Gustaaf en zijn zusjes zijn niet thuis, maar ... 
 
vader 
Niet thuis? Waar zijn ze dan? 
 
moeder 
Ze logeren bij een tante in Rockanje, die heeft een huis vlak aan zee en... 
 
vader 
Ja, en wat had Gustaaf te melden? 
 
moeder 
Hij vroeg of ... of we, hij zei, dat Nick best een heel aardige jongen is en... 
 
vader 
Een aardige messenwerper ja! 
 
moeder 
... en dat Nick het graag weer goed wil maken, en of we vrijdagavond langs willen komen... 
 
vader 
Nou, ik niet, ik hoef hem voorlopig niet te zien! 
 
moeder 
Ach, Theo, je weet best dat die jongen wanhopig is!  
Ik bedoel: het is helemaal fout om met een mes te gooien ... 
 
vader 
O, dus dat vind je dus toch ook! 
 
moeder 
Natuurlijk, maar hij blijft onze zoon, we houden van hem, ook al is het soms moeilijk.  
Hij moet toch een kans krijgen? 
 
Stilte 
 
moeder 
.. en Gustaaf zei ook nog .. 
 
vader 
Wat? 
 
moeder 
Dat er een verrassing voor ons was... 
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vader 
Een verrassing! Drie keer raden! Een mes! Gaat u door voor de duizend euro? 
 
stilte 
 
moeder 
Gaan we, Theo? 
 
Stilte 
 
Ze gaan af 
 
scène 13 
 
De kinderen komen allemaal weer op, Laura duidelijk ziek. 
 
Jet  
Morgen is het vrijdag en gaan we lekker naar het strand! 
 
Gustaaf slaat met vlakke hand op zijn voorhoofd 
Shit! Is het morgen vrijdag? 
 
Laura 
Gaan jullie maar lekker morgen hoor, ik voel met niet zo lekker, duizelig en een beetje 
hoofdpijn...  
 
Nick 
Eh, jongens, ik kwam die vrienden van me tegen op het skatepark, en die vroegen of ze 
morgen weer konden komen eten met hun ouders: ze hadden nog nooit in zo’n leuk 
restaurant gegeten zeiden ze.... 
 
Gustaaf 
En wat heb je gezegd? 
 
Nick 
Eh, já... 
 
Jet 
Oei, dat komt goed uit, want dat meisje van dat paard heb ik alles verteld over het restaurant. 
Ik mocht 25 rondjes op haar paard als zij met haar ouders en broertje .... 
 
Nick 
Jij dus ook? 
 
Laura 
Ja, en dat niet alleen, die Mark van de supermarkt, nou, eh, die heeft gevraagd of hij mag 
komen eten. Kon ik natuurlijk niet weigeren: hij heeft ons zo geholpen! 
 
Bente 
In de speeltuin zaten die ouwe mensen van veertig jaar getrouwd en die vroegen zo lief ...  
ik heb ja gezegd. 
 
Gustaaf heel opgelucht 
Nou, dat lijkt me duidelijk! We zullen nog een keer restaurantje moeten spelen!  
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Restaurant Pandora opent nog één keer haar deuren! 
O ja, ik heb, eh, ben opgebeld door een man en een vrouw, daar heb ik nee tegen gezegd, 
maar die bel ik dan wel even terug.  
Lau, wat gaan we koken? 
 
Laura pakt haar schrift met recepten, en samen kijken ze er in 
 
Nick 
Ik bel die mensen van jou wel even terug, het nummer staat in de nummermelder zeker? 
Hij loopt naar de telefoon. 
 
Gustaaf 
Nee, nee, dat doe ik, jou kennen ze niet...  
Hij gaat af met de telefoon, Nick kijkt hem vragend na. 
 
Laura 
Dan wordt het nu een heldere kippensoep vooraf, paella met kabeljauwfilet en als toetje... 
 
allemaal 
CHOCOLADEMOUSSE! 
 
licht uit 
 
 
scène 14 
 
Als het licht weer aangaat staan de kinderen zonder Laura op het toneel. 
 
Gustaaf 
Tjee, wat moeten we nou, Laura ziek! 
 
Nick 
Ik heb al heel wat in die keuken gedaan, maar zelf koken, nee... 
 
Jet 
Wat moeten we tegen die gasten zeggen? 
 
Bente 
Als we Laura’s matras nou eens hier in de keuken leggen.... 
 
Gustaaf 
Bente, doe niet zo .... 
Nou, misschien.... 
Lau, Laura!  Hij loopt naar Laura’s kamer en komt even later terug met een strompelende 
Laura in pyjama. 
Nick, haal haar matras even: Laura ziet het zitten! Zij vertelt wat er moet gebeuren, en wij 
voeren het uit! 
Nick legt de matras neer, helpt Laura er op, dekt haar liefdevol toe en legt een washandje op 
haar hoofd. 
Laura wordt neergelegd en begint te bevelen. Iedereen gaat aan het werk. Ze weten wat ze 
moeten koken: Jet maakt paella, Nick doet de soep, Gustaaf de vis en Bente de 
chocolademousse. 
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Laura 
- Jet, je paella brandt aan, er moet meer bouillon bij! 
- Nick, als je klaar bent met de soep moet je naar boven, je omkleden! 
- Guus, Guus, die kabeljauwfilet even in de lengte doorsnijden, dan lijkt het meer. 
- Blijven roeren Bente, laat de mousse niet mislukken! 

 
Nick gaat zich omkleden. 
 
Gustaaf 
Jongens, laat Nick vooral veel bedienen vanavond, en de deur, hij moet alle gasten 
binnenlaten... 
 
Jet 
Waarom? 
 
Gustaaf 
Dat merk je vanzelf, let jij nou maar op je paella! 
Ik ga me ook omkleden! 
 
Nick weer terug 
Zo, al bijna zeven uur... 
 
De bel gaat. Jet wil opendoen, maar Laura roept haar terug. 
 
Laura 
Jet, wil jij nog even kijken of de oven op 200 graden staat? 
 
Nick doet open. Er staan vier gasten (zonder spreekrol) voor de deur. Hij laat ze beleefd 
binnen. Als hij net klaar is gaat de bel weer. Alle spelers komen in kleine groepjes zo op, 
totdat bijna de hele klas weer op het podium zit. Ze spelen natuurlijk pantomime. Dan gaat 
weer de bel. Mark staat voor de deur. 
 
Nick 
Hoi Mark, kom binnen. Laura is ziek. 
 
Mark 
O, wat jammer, kan het eten dan wel doorgaan? 
 
Nick 
Jawel hoor, Laura ligt in de keuken en zegt wat wij moeten doen. Wil je even naar haar toe? 
 
Mark 
Oké! 
 
Ze lopen naar de keuken. 
Laura schrikt als ze Mark ziet 
 
Mark 
Hoi Laura 
 
Laura 
O, eh, hoi, eh, ik – ik ben in m’n pyjama, enne... 
 
Mark 
Lijkt me logisch als je ziek bent... 
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Laura 
Ja, natuurlijk.... 
 
Mark 
Kan ik ergens mee helpen? 
 
Nick 
Nou, dat lijkt me heel erg .... 
 
Laura 
Niks daarvan! Mark is gast!  
Ga maar lekker zitten Mark, het eten komt er aan! 
 
Mark gaat naar de eetzaal 
 
De bel gaat, Nicks ouders staan op de stoep. 
Nick doet open en deinst terug. 
 
vader 
Zo, Nick? Wij komen hier eten! 
 
Nick strijkt even zenuwachtig door zijn haar, maar herstelt zich dan. 
 
Nick 
Maar natuurlijk, meneer, mevrouw, komt u verder... 
 
Hij zet ze aan een tafel bij een microfoon en rent dan naar de keuken. 
 
Nick 
Kanonnen! Mijn ouders! Hoe komen die hier? 
 
Gustaaf (is omgekleed en komt op) 
Misschien hebben ze gehoord dat jij hier ober bent! 
Misschien komen ze het goed maken? 
 
Nick 
Echt niet! Neem jij het maar over, Guus, ik ga ze niet bedienen. Heb je die kop van mijn pa 
gezien? Die man is echt koppig! 
 
Jet 
Je moeder lijkt me erg aardig... 
 
Laura 
Waarom zijn ze dan zo boos? 
 
Nick 
La – maar... 
 
Jet 
Vertel ík het toch! Hij heeft geld gepikt. Die 220 euro, maar dat was om weg te lopen.  
En hij heeft een mes naar zijn vader gegooid, maar die schold hem heel erg uit, hè Nick? 
 
Laura 
Een mès? 
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Nick 
Oké oké, ik zal ze bedienen, maar ik zeg geen woord. (Hij gaat bedienen in het restaurant) 
 
Jet 
Lau, ik ga aan die moeder vragen of ze even in de keuken wil kijken. Kan jij haar zo lang aan 
de praat houden? Dan ga ik met die vader praten... 
 
Laura 
Durf je dat? 
 
Jet 
Nee, maar het moet – voor Nick! 
 
Ze gaat naar Nicks moeder en fluistert haar iets in het oor. De moeder gaat naar de keuken 
en Jet gaat op haar plaats aan tafel zitten. Nick bedient andere gasten. 
 
Jet 
Weet u, meneer, Nick doet hier ongelooflijk zijn best! Kijk hem daar nou eens lopen, alsof hij 
nog nooit anders heeft gedaan! 
 
vader 
Nick is een driftkop, een gevaarlijke driftkop! 
 
Jet 
Wij hadden op de manege een paard, Zorro. Ik deed altijd alsof het mijn paard was.  
Zorro was een lastig paard, heel wild, en dat vond ik leuk. 
Maar zijn eigenaar schreeuwde altijd tegen hem en trok keihard aan de teugels,  
zodat Zorro een harde mond kreeg. 
Weet u wat dat is, een harde mond? 
 
vader 
Nee... 
 
Jet 
Je geeft een paard signalen met de teugels, zo vertel je hem wat je wilt. Maar als je te hard 
trekt, dan krijgt een paard een harde mond, dan reageert hij niet meer op die signalen.  
Dan kan je trekken en rukken wat je wilt, hij luistert niet... 
 
vader 
Zo...en wat wil je daarmee zeggen? 
 
Jet fel en hard 
U bent bezig Nick te verpesten!  
Op die school waar hij naar toe moet zullen ze schreeuwen en aan de teugels rukken, maar 
het helpt allemaal niks.  
Hij gaat niet minder stelen als mensen tegen hem schreeuwen.  
U moet nú aardig zijn tegen Nick en hem naar de school van Gustaaf laten gaan.  
Als hij een harde mond heeft, is het te laat! 
 
Ze rent weg naar de keuken. 
 
Laura 
Nick is heel lief voor me nu ik ziek ben.  
Hij dekte me heel lief toe en legde een nat washandje op mijn hoofd. 
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Nicks moeder knikt en loopt terug naar het restaurant waar ze met haar man begint te praten 
onder het eten van het dessert. 
 
Gustaaf 
Wacht, ik heb een idee! Als Nicks ouders willen afrekenen, wil ík dat doen, ja? 
 
Hij loopt naar Nicks ouders die afrekenen. Hij loopt weer terug om wisselgeld te halen, hij 
graait in de geldpot en loopt weer terug. 
 
Gustaaf 
Alstublieft meneer! en hij loopt weer weg. 
 
vader 
Maar ... maar, dat is veel te veel, dat is eh... hij telt  
220 euro te veel! Ober, ober! 
 
moeder 
Wacht eens Theo, 220 euro, dat is precies het bedrag dat.... 
Ze staat op zodat haar stoel omvalt, loopt naar Nick die net binnenkomt en sluit hem in haar 
armen. 
 
Jet 
Het lijkt net ‘Het spijt me..’! 
 
moeder 
Nick, je bent een schat! 
 
Nick maakt zich los en stapt op zijn vader af, die ook is opgestaan. 
 
Nick 
Pap, het spijt me, vooral van dat mes.  
Van het geld ook wel, maar daarmee konden we wel ons restaurant betalen.  
En nu hebben jullie het terug.  
 
Hij strijkt door zijn haar. 
 
Maar het gebeurt niet meer, van dat jatten bedoel ik. 
 
vader 
Ik denk dat je toch maar het Blaise Pascal moet gaan proberen jongen.  
Die kleine amazone, die heks (wijst op Jet) heeft me goed bang gemaakt. 
Ik bel maandag naar de school of ze nog een plekje in Gustaafs klas hebben. 
Ga je mee naar huis? 
 
Laura 
Dat zal helaas niet gaan, meneer! Nick ontkomt niet aan de laatste keer opruimen en 
afwassen. Hij kan morgen met onze ouders meerijden. 
 
moeder 
Dat is goed, dan zien we elkaar morgen. Laura, Jet, Gustaaf, Bente: bedankt! 
 
vader 
En vooral Jet bedankt, kleine heks!  
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Ze vertrekken. De kinderen zakken neer op een stoel of tafel bij de keuken en kijken rond. 
 
Laura 
Ik denk dat Pandora hier niet meer terugkomt. 
 
Nick 
Ze verkoopt het huis vast. 
 
Gustaaf 
Ze moest eens weten wat hier allemaal gebeurd is.... 
 
Bente 
Ik wil nog niet naar bed, ik wil afwassen! 
 
Jet 
Een prima idee, jongens, nu echt voor de laatste keer! 
 
slotlied 
 
De vijf kinderen staan in de keuken en wassen af 
 
Vijf weken lang was dit ons restaurant, 
het eten was soms gaar, soms aangebrand. 
De keuken was soms net een gekkenhuis, 
maar ondanks dat: wat voelden we ons thuis! 
 
Een restaurant met gasten, kaarsen, wijn, 
ons restaurant, je kan er trots op zijn! 
Het is voorbij, het einde komt in zicht, 
het is voorbij, we doen de deuren dicht. 
 
 Dag restaurant, jij was ons thuis voor weken, 
 maar ’t gaat voorbij, we moeten weer naar huis! 
 Bedankt Pandoor, al heb je ’t niet geweten, 
 voor ’t restaurant en voor je mooie huis! 
 
De vijf voegen zich bij de gasten in het restaurant. 
 
Dag basisschool, ons plekje voor acht jaar, 
het is voorbij, voor ons is het nu klaar. 
Die basisschool was soms een gekkenhuis 
maar ondanks dat: wat voelden we ons thuis! 
 
 
Een basisschool met boeken, schriften, lijm, 
die basisschool, je kan er trots op zijn! 
Het is voorbij, het einde komt in zicht, 
het is voorbij, we doen de deuren dicht. 
 
 Dag basisschool, jij was ons thuis voor jaren 
 maar ’t is voorbij, we moeten er vandoor! 

Meesters tot ziens, we zijn nu heel ervaren! 
Juffen bedankt, voor veel gezelligheid! 

 
Zuidland, januari 2007 


