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scène 1: Poeke en Piek: het fotoalbum     track 1 
 
Op het toneel is het schemerig. Er klinken geluiden van iemand die zich luidruchtig met koud water wast. 

vader van Poeke en Piek van achter het toneel 
Zo, brrrrr, dat was lekker! Daar word je hard van!  
Hé, Wilbert, hoor je dat? Word je hard van! – Ach, jongen, ’t is goed hoor studeer jij maar 
lekker verder.  
Hé Poeke, Piek, wassen met koud water, héérlijk, daar word je.....  
Vader komt op, met handdoek om zijn nek. 
Hè, lekker was dat! 
Naar het publiek 
Hallo!? Zoveel mensen? Allemaal vrienden van mijn geweldige zoontje Wilbert?  
Ja, die jongen, dat is me wat! Hij studeert alles wat los en vast zit, luister maar... 
Hé, Wilbert, even hardop graag... 
 
Wilbert  in zijn studeerkamertje 
Microben kennen geen hermafrodiete voortplanting. Celdeling is het meest efficiënt in 
extraterrestiale omstandigheden. Het dauwpunt van onderkoeld hardstaal is gelijk met de 
omgekeerd – evenredige frequentie van lood en oud ijzer, de consultatieve ..... 
 
vader 
Ja, ja, jongen, zo kan – die wel weer. 
tot publiek 
Is – ie niet geweldig? Fantastisch om zo’n prof als zoon te hebben. Ik snap best dat jullie 
daar even naar wilden kijken... 
 
Wilbert 
Ze komen voor Poeke en Piek ... 
 
Vader 
Wàt? Poeke en Piek? Die mislukte tweeling? Die ettertjes?  
Ja, sorry dat ik het zeg, ’t zijn mijn eigen kinderen, maar oooo, zoals die het bloed onder je 
nagels vandaan kunnen halen. Van kinds af aan al! 
En wat denk je? Je zou toch hopen dat ze snel uit huis zouden gaan, ben ik van ze af. Maar 
nee, ze zijn drieëntwintig, en nog nooit iets over trouwen of zoiets. 
Ja, wie wil dáár dan ook mee trouwen ....Als je met de ene bezemsteel trouwt krijg je de 
andere erbij, of je wilt of niet. En ze voeren geen klap uit. Niets presteren ze! 
Nee, dan mijn Wilbert, die heeft het altijd druk. 
Eh, druk, daar zeg ik wat. Ik moet ook aan het werk, ik heb het ook druk. Van wie zou ik dat 
nou hebben? 
Eh, nou, de groeten, en neem een voorbeeld aan Wilbert! 
af 
Achter het toneel: 
zo, nou nog even tanden poetsen....Zo, lekker veel tandpasta, voor extra schone tanden.... 
Hééé, gele tandpasta? Zeker iets nieuws..... Geluid van poetsen dat overgaat in wanhopig 
geschreeuw en geproest. 
Wie heeft er potverdepotver lijm op de wastafel gezet. Poeke en Piek zeker weer. Oooo, als 
ik die twee in mijn vingers krijg. Maar ja, ‘k moet eerst naar m’n werk. Druk, druk, druk... 
 
toneelkolom wordt verdraaid: fotoboek voor. 
 
Poeke en Piek komen op, proestend van het lachen. Hun lachen bedaart langzaam aan als 
ze aan weerszijden van het grote boek zitten. 
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Poeke  
Wat zullen we nu weer eens gaan doen Piek, ik verveel me... 
 
Piek 
Belletje lellen? 
 
Poeke 
Dan doen we elke dag al... 
 
Piek Denkt even na. 
Hé Poeke, we kunnen de kat van de buren gaan pesten? 
 
Poeke 
Saaaaaai... Dat beest kent ons te goed. Hij rent als weg als - tie ons ruikt. 
 
Piek 
Lijm neerzetten op de wastafel in plaats van tandpasta? 
 
Poeke 
proest het uit: Nee toch zus, zoiets gemeens doen wij toch niet? 
 
Piek 
Ons ceedeetje met drieduizend virussen  in pappa’s computer stoppen? 
 
Poeke 
Pap heeft een super viruskiller… 
 
Piek 
Fotoalbum kijken? 
 
Poeke 
Nee joh, dat mag niet. Pappa heeft zelf gezegd dat er steeds ellende van komt als we in het 
album kijken. 
 
Piek 
Ja, en hij heeft ook gezegd dat hij ons in de magnetron stopt als we het doen... en heeft hij 
het ooit gedaan? 
 
Poeke 
Nee, dat niet. Die goeierd vindt ons toch wel een beetje lief. Al drieëntwintig jaar… 
 
Piek 
Maar hij vindt ons niet zo lief als broertje Wilbert … 
 
Poeke en Piek 
Wilbert, ie – yach!! 
 
Wilbert vanuit zijn studeerkamer 
a2 + b2 = c2 
Watt = Volt x Ampère 
mit seit nach von vorüber 
de cosinus van de omgekeerde tangens bedraagt 13,04 
pi R kwadraat cirkelt linea recta door het zwarte gat van de super nova 
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Piek 
En dus....? Fotoalbum? 
 
Poeke 
Fotoalbum!!! 
 
ze openen het fotoalbum en trekken (bij elk couplet) aan een speeldoosje dat tussen hen in 
hangt.        track 2 
Piek  

Voorzichtig met ons lieve speeldoosje: ook drieëntwintig jaar oud… 
 
foto – album 
 
Piek en Poeke zijn heel lief 
pappa’s snoes en hartedief 
mamma’s knuf en zoete meid 
o die fijne kindertijd… 
 
 maar blijf maar uit de buurt van onze wieg 
 van dichtbij blijken wij niet meer zo lief 
 onze knuistjes grijpen 

naar haren, dassen, pruik, 
wij zijn de tweeling van het super – machtsmisbruik! 

 
plaatje 1: de buurvrouw bij de wieg portretfoto en/of actiefoto 
 
Poeke 
Ach, ze bedoelde het wel goed, hè? 
 
Piek 
’t Was eigenlijk een best mens, maar eh, dat háár… 
 
Poeke 
Logisch dat een kind daar aan trekt. 
 
Piek 
Sterker nog: we MOESTEN er aan trekken 
 
Poeke 
Wat ik nooit echt goed begrepen heb: waarom krijste dat mens zo?  
 
Piek 
dramatisch: Wil je d’r over praten? 
 
Poeke 
dramatisch: Wij waren baby, wat voor verkeerds kunnen baby’s doen? 
 
Poeke en Piek 
(kijken elkaar streng aan, barsten dan in gegiechel uit) 
Alles! Alles konden we verkeerd doen! 
 
Piek 
… en we deden het ook!       track 2 
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buurvrouw, buurvrouw, dat was dom: 
over ’t wiegje stond u krom 
kriebelhaar op onze snuit 
dus dat trokken wij eruit!   refrein: dus… 

 
 
plaatje 2: oom Willem  portretfoto en/of actiefoto 
 
Piek 
(slaat bladzij om) 
Zoals bij oom Willem. 
 
Poeke 
Hoe oud zou oom Willem nu geweest zijn? 
 
Piek  
Vijfenvijftig denk ik. 
 
Poeke 
Was het nou toch niet zielig? Ik bedoel, hij had een vrouw en vier kinderen… 
 
Piek 
Ja, en een idiote stropdas. Daar móet je als kind toch aan trekken. We wisten niet van te 
voren dat – ie zou stikken. 
 
Poeke 
Nee, als we dát geweten hadden …. 
 
Piek en Poeke 
… dan hadden we het tóch gedaan!   
 
liedje       track 2 
 
ach oom Willem, beste man, 
‘k weet dat je ’t niet horen kan; 
dat die stropdas, fijn en zacht 
toch zo vroeg uw einde bracht…  refrein: dus… 

 
plaatje 3: plantengroeimiddel  foto plantenbuik 
 
Poeke 
Kijk, hier waren we al vier jaar. 
 
Piek 
En de buurman had geen haar! 
 
Poeke 
Rijmt leuk, ik lig in een deuk…Nee, hij had een heel mooie tuin. Zo eentje alsin de foldertjes 
van het tuincentum. 
 
Piek 
Trots dat – ie er op was. Maar het moest natuurlijk nóg mooier. 
 
Poeke 
Hij gooide allerlei troep bij mekaar en zei: Dit is mijn super – mest! 
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Piek 
Een fantastisch groeimiddeltje. Maar ja, hoe weet je of het echt werkt... 
 
Poeke 
We wilden het spul nog op z’n kale kop smeren, 
maar de blote buik van de buurvrouw die lag te zonnen… 
 
Piek 
…daar konden we makkelijker bij! 
 
Poeke 
Plechtig: Het was op die dag dat de vrolijke tweeling Poeke en Piek voor het eerst 
meemaakte dat een man het gras rolde dat op de buik van zijn vrouw gegroeid was! 
       track 2    
   
buurman met jouw tuin vol kleur 
vol van pracht en vol van geur 
buurvrouws buik, van plantjes vol, 
moest haast ied’re dag gerold  refrein: dus… 

 
plaatje 4: superlijm foto Petra met potje aan haar billen 
 
Piek 
Zie jij Petra nog wel eens in het zwembad? 
 
Poeke 
Nee, maar met zulke billen zou ik dat ook niet durven. 
 
Piek 
Petra zal vast nog wel dankbaar zijn dat ze onderwerp van ons eerste experiment mocht zijn. 
 
Poeke 
Ja. Hoe vast komt een peuter aan het potje te zitten als je op de rand van het potje superlijm 
smeert!     
       track 2 
hier ons lijm – experiment: 
’t was een fluitje van een cent; 
Petra’s billen zaten fijn 
supervast met superlijm   refrein: dus… 

 
plaatje 5: twee neuzen  foto Piek en Poeke 
 
Piek 
Dit is onze belangrijkste ontdekking. 
 
Poeke 
Foto genomen op de dag dat wij ontdekten dat wij winnaars kunnen ruiken, nog voordat zij 
gewonnen hebben. 
 
Piek 
Ja, we gingen naar die gymwedstrijden. Ik zei: dat kind dat voor ons loopt, met die vlechten: 
wat stinkt die! 
 
Poeke 
En wat bleek: dat kind met die vlechten won de gymwedstrijd! 
Trots: Wij kunnen aanstaande winnaars ruiken! 
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Piek 
Even snuffelen, tekening afpakken van toekomstige winnares, en je wint een beker: hebbes! 
 
Poeke 
Even ruiken, slagzin afkijken van toekomstige winnaar; weer een beker: hebbes! 
 
Piek 
Neusgaatjes open, gedicht stiekem overpennen van de dichterkampioen; volgende beker: 
hebbes!  
 
Poeke 
Pappa zal zien dat wij óók wat kunnen presteren. 
 
Ze lopen naar de toneelkolom en draaien de prijzenkast voor. 
 
Piek 
Een kast vol bekers! 
 
Poeke 
Járen hebben we de meest vreselijke gemenigheid en valsheid uitgevreten! 
 
Piek 
Tientallen bekers leverde het op: onze neuzen ruiken winnaars! 
 
Poeke 
Nu zijn we volwassen, en onze prijzenkast staat vól glimmende bekers! 
 
Wilbert 
Bekers, bekers, bekers! Nutteloze blikken glitter – rotzooi!  
Leren moet je, studeren, alles weten wat er te weten valt! 
De Rijn komt eigenlijk niet bij Lobith ons land binnen, maar bij Spijk!  
Belangrijke informatie!  
Chinese zwangere vrouwen eten vrijwel geen pindakaas tijdens de eerste  
vier en een halve dag van hun zwangerschap!  
Nodig om te weten! Kennis, kennis en nog eens kennis! 
 
vader (vanuit de coulissen) 
Juist jongen, zo is ’t maar net! Piek en Poeke kunnen nog wat leren van die jongen...  
Waar zijn die krengen... 
 
Piek 
Met vaders stem: Juist jongen, zo is ’t maar net! Piek en Poeke kunnen nog wat leren van 
die jongen 
 
Poeke 
...maar alleen als het óns uitkomt, hè, Piek? 
 
 
scène 2: bij Noël thuis, toneelkolom wordt verdraaid: schildersezel voor. Moeder Noël is aan 
het schilderen 
 
Noël 
Nooit ga ik meer naar die bakker! ’t Is gewoon gemeen. Staan al die grote mensen voor je, 
word je geplet tegen de toonbank aan…. 
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moeder 
Ze staat voor haar schildersezel en schildert bedachtzaam, keurend, af en toe afstand 
nemend. Let niet op Noël 
Hai, lieverd. Heb je het brood? 
 
Noël 
… zeurt dat mens dat ik niet met mijn snotneus tegen haar mooie glasplaat aan moet staan. 
Dus ik draai m’n hoofd, word ik nog verder geplet. Mijn rechteroor, zo plat als dubbeltje. Ik 
werd helemaal rood en, en … 
 
moeder 
Geen brood? Was het nu al op? 
 
Noël 
… en ging bijna dood: geen adem meer. Staat het morgen in de krant: jongetje gestikt door 
voorpiepende huisvrouwen. Mam, ik wil dat je nú naar de bakkerij gaat en al die tutten op 
hun kop slaat met een dik stokbrood! 
 
moeder 
Oh, er was nog wél stokbrood. Leg maar in de keuken lieverd! 
 
Noël 
Ach, laat maar. 
gaat zitten    Wat zal ik eens laten gebeuren met die vrouwen? 
Ik weet het! Die grote ventilator bovenin de bakkerij, daar monteer ik strooppotjes op de 
wieken. Lange slijmerige kleverige slierten vliegen door de winkel, ze plakken de dames met 
hun haren aan elkaar: ze gillen: Oh, mijn kapsel!! 
Noël loopt naar de zijkant en roept naar zijn (niet zichtbare) vader: 
Pappa! Pap, ik weet een leuk verhaal! Moet je horen: ik doe strooppotjes op de … 
 
stem van pappa 
Noël, alsjeblieft géén verhalen. Die hoor ik de hele tijd al op m’n werk! En haal geen idiote 
dingen uit met stroop! 
 
Noël loopt weer terug 
Ik hoef het niet echt te doen. Het is al gebeurd, in mijn hoofd, en in mijn hoofd heb ik er 
ontzettend om gelachen. 
       track 3 
In mijn hoofd 
 
In mijn hoofd gebeurt het 
heel echt allemaal  
in mijn hoofd kan alles 
niets is abnormaal 
wat in ’t echt niet mag of kan 
wat ik doe en hoor 
steeds weer worden het verhalen 
altijd gaat dat door 
 
 (koor:)zo gebeuren dingen 
 en alleen voor mij 
 (koor:)zo gebeuren dingen 
 en alleen door mij 
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’s avonds ga ik slapen 
maar mijn hoofd gaat door 
prachtige verhalen 
krijg ik ’s morgens door 
over wat ik zie en denk 
wat nooit is bedacht 
motordraken, opblaasreuzen,  
altijd, elke nacht    refrein 

 
scène 3: in de klas 
kinderen zitten stil te werken. Meester Timo loopt rond, geeft aan allerlei kinderen 
verschillende complimenten. Groep drie mag in hun reacties improviseren: zorg dat je je 
goed inleeft in de rol van groep 3 – kind. 
Hij houdt het schrift van Anna omhoog. 
 
Timo 
Jongens, meisjes, kijk eens even! 
Weet je nog dat ik vorige week tegen Anna zei dat het niet goed ging met schrijven? 
We hebben samen geoefend en moet je nu eens zien: mooi hè? 
 
De kinderen klappen en gaan weer aan hun werk. 
Timo staat stil bij Peter. 
 
Timo 
(gemaakt boos)Peter, van wie heb jij die sommen overgeschreven? 
 
Peter 
Ik? Van niemand, echt niet mees. Ik heb ze zelf gemaakt. 
 
Timo 
Geintje Peter, ik vind het geweldig dat jij die nieuwe moeilijke sommen helemaal alleen kan 
maken. Geweldig! 
 
De kinderen klappen weer, Peter glundert. 
 
Als Timo bij Noël aankomt weet hij niets te zeggen.  
 
Liesje 
Mees, wat kan Noël goed? 
 
Timo 
Da’s nou juist het probleem Liesje: ik weet het niet.  
Nóg niet, maar ik kom er achter, misschien vandaag al! 
loopt langs Frederica 
Frederica, wat ben je al ver! Dat wekkertje op je tafel heeft heel goed geholpen! 
Loopt naar het bord. 
Kom op kinders! In de kring.  
 
Ze gaan in de kring zitten. 
 
Timo 
Jullie hebben het afgelopen uur lekker gewerkt hoor! 
Liesje, wat heb jij gedaan? 
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Liesje 
Ik heb mijn spellingsschrift verbeterd en bijna alle sommen van het werkboek af. 
 
Timo 
Prima! En jij, Frederica? 
 
Frederica 
Ik heb drie taalopdrachten af, en straks na de pauze ga ik rekenen afmaken. 
 
Timo 
Goed hoor! 
Zelda, wat heb jij gedaan? 
 
Zelda 
Ik heb mijn liedjes - gedicht van vorige week in het net overgeschreven en versierd. 
 
Timo 
Goed zo! Zie je nou dat jullie allemaal wel ergens goed in zijn: Zelda in zingen, Liesje in 
rekenen, Frederica in taal… jullie hebben wat je noemt: TALENT! 
 
Noël 
Meester Timo, ik heb een cadeautje voor je. 
 
Timo 
Voor mij? 
 
Anna 
Waar heb je dat dan, ik zie niks! 
 
Noël 
Het zit in mijn hoofd. 
 
Peter 
In z’n hoofd, tsss… 
 
Timo 
Kom eens hier Noël, een cadeautje, voor mij? 
 
Noël 
Vertelt het verhaal van de stroopventilator, improvisatie. 
 
Timo lacht en klapt in zijn handen 
Een verhaal! Je kunt verhalen schrijven! 
 
Liesje 
Maar hij heeft niets geschreven! 
 
Timo 

Jawel, in z’n hoofd! Wat goed! Jouw talent is dus verhalen bedenken: kampioen 
verhalen maken! Applaus! De kinderen klappen 
 
tijdens het lied hangt de burgemeester op het gemeentehuis de 
verhalenwedstrijdposter op: 
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VERHALENWEDSTRIJD. Burgemeester 
Smacht schrijft fantastische wedstrijd uit. 
De winnaar krijgt de zilveren 
verhalenbeker met de twee grote oren. 
 
      track 4 
talent 
 
ben je niet zo goed in spellen 
niet zo goed in rekenwerk 
kan je niet zo goed vertellen 
is je topo niet zo sterk 
 
 wees gerust, maak je geen zorgen 
 blijf maar lekker wie je bent 
 wacht maar af, vandaag of morgen 

zien de mensen jouw talent! 
 
is je zangstem van nature 
laag of dof of hees of vals 
vindt het hondje van de buren 
jou een slome domme hals  refrein 
 
brug want jij kan wel heel goed spelen 
 steeds heb jij een nieuw idee 
 en jij kan ook heel goed delen, 
 iedereen deelt met jou mee 
 
ben je niet zo goed in zwemmen 
raak je nooit eens goed de bal 
kan je niet zo heel hard rennen 
zijn je spierballen te smal  refrein 
 
brug want jij kan wel heel goed spelen 
 steeds heb jij een nieuw idee 
 en jij kan ook heel goed delen, 
 iedereen deelt met jou mee 
 
ben je niet zo goed in spellen 
niet zo goed in rekenwerk 
kan je niet zo goed vertellen 
is je topo niet zo sterk   refrein 
 

 
Anna pakt konijn Stipje uit zijn hok 
Meester Timo, welk talent heeft Stipje? Wat kan Stipje goed? 
 
Timo 
Nou, wat denken jullie? 
 
kinderen, om de beurt: 
Springen! Snuffelen! Huppelen! Poepen! 
 
Noël 
steekt vinger op 
Mees! 
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Timo 
Noël, zeg jij het eens. 
 
Noël 
Stipje is kampioen LIEF ZIJN! 
 
Het wordt stil. 
 
Timo 
Ja. Ja, dat is het, Noël, Onze Stipje is kampioen lief zijn! 
 
kinderen 
Lange leve Stipje!!! 
 
scène 4: de fladderjurken 
 
Noël komt op en leest, met het leesniveau van groep 3, wat op de poster staat.  
 
Noël 
Ik weet een mooi verhaal, dat verhaal dat ik gisteren in bed bedacht heb: De Verborgen 
Bliksem! 
 
Dan gaat hij zitten  op een bankje, met zijn verhaal in zijn hoofd.  
Poeke en Piek komen langs in fladderjurken en flaphoeden.  
 
Noël 
Hihihi, wat een gekke mevrouwen! Wat een rare fladderjurken en flaphoeden. Ik denk dat ik 
al een verhaal over ze heb... Nee, nee, geen nieuw verhaal in mijn hoofd! Ik moet mijn 
wedstrijdverhaal goed onthouden, geen ander verhaal! Ogen dicht dan maar: ik wil ze niet 
zien... Maar ze zijn zo grappig... 
Knijpt zijn ogen stijf dicht. 
 
Poeke en Piek staan stil. Ze snuffelen en snuiven. Ze keren zich om en lopen terug. 
Als ze bij het bankje komen staan ze stil en niezen allebei. Poeke steekt haar neus in de nek 
van Noël: hij griezelt. 
 
Poeke 
Dit moet ‘em zijn. 
 
Piek 
Kan toch niet? Zo’n sloom jochie? 
 
Poeke 
Onze neuzen hebben ons nog nooit bedrogen! 
 
Piek tegen Noël 
Dag lieve jongen, heb jij een mooi verhaal bedacht? 
 
Noël 
Ja mevrouw, het heet “De verborgen bliksem”. Het is heel spannend en ik heb het zelf 
verzonnen. 
 
Pieke en Poek gaan aan weerszijden van Noël zitten. 
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Poeke 
Mogen wij het even lezen? Wij zijn dol op spannende verhalen! 
Ze steken hun hebberige vingers uit. 
 
Noël 
Dat kan niet. Ik heb het niet opgeschreven. Ik kan nog niet zo goed schrijven…  
Ik zit nog maar in groep 3… 
Bij elke opmerking van Poeke en Piek buigt de spreekster zich over Noël heen, heel 
intimiderend. Zo ontstaat een heen en weer – beweging en Noël wordt steeds angstiger. 
 
Poeke 
Maar dan mag je niet meedoen! Je moet je verhaal op papier inleveren! 
 
Piek 
En als je niet mee mag doen, kan je ook niet WINNEN! 
 
Poeke 
En ook geen BEKER! 
 
Noël 
Maar het is juist zo’n mooi verhaal… 
 
Poeke 
Jaja jongetje, maar mooie verhalen moeten worden OPGESCHREVEN, niet, Piek? 
 
Piek 
Als jij nou het verhaal vertelt, schrijven wij het wel voor je op… 
 
Noël 
Wilt u dat echt doen? Wat lief bent u! 
 
Poeke 
Jaaaa, wij zijn heel lief. Vertellen, schiet op!     track 1 
Noël begint te vertellen als de aanzwellende muziek start. Poeke schrijft het verhaal op een 
lange rol. Piek pakt een bol wol en bindt Noël helemaal vast: over zijn hoofd, onder zijn 
benen door. De dames wisselen steeds van plaats waarbij er steeds meer draden over Noël 
heen gespannen worden. Plotseling stopt de muziek. 
 
Noël 
… en niemand weet waar de oude man heengegaan is. 
 
Poeke 
Hebbes! 
 
Noël 
Bedankt! 
 
Piek 
Jij ook bedankt, achterlijk scharminkel! 
 
Pieke en Poek rennen weg. 
 
Noël 
Heee, mijn verhaal! 
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Hij wil opspringen, maar hij zit helemaal vast gebreid. De dames vliegen naar de wachtende 
rij verhalenvertellers. Daar dringen ze op allerlei manieren naar voren(improvisatie) totdat ze 
vooraan staan. Noël blijft tijdens de volgende scène aan de draden prutsen totdat hij op moet 
komen. 
 
scène 5: het gemeentehuis 
 
Kantoorinrichting. 
Voor de deur staat een lange rij mensen met een verhaal in hun hand. 
De burgemeester kijkt ongeïnteresseerd naar de rij, totdat Poeke en Piek vooraan staan.  
Hij wordt op slag verliefd en koketteert met de dames. 
 
van Delden 
Geachte aanwezigen. Hartelijk welkom op ons mooie gemeentehuis. Ik stel u voor dat we 
gaan luisteren naar de burgemeester die een interessante toespraak zal houden over het nut 
van verhalen schrijven. 
 
burgemeesterslied (ballade)       track 5 
 
kom vandaag met uw verhalen 
neem ze mee en lees ze voor 
ik geniet als ik ze hoor 
proza is niet te betalen!   koor herhaalt laatste regel 
 
ik wil zingen over schrijvers 
over potlood en papier 
ik bezing u allen hier 
want een schrijver is een blijver!  koor herhaalt laatste regel 
 
hier is de verhalenbeker 
dubbel hoog en dubbel oor 
glanzend zilver, door en door 
voor de winnaar, vast en zeker!  koor herhaalt laatste regel 
 
wie deed toch het allermeeste 
voor de stad en haar cultuur 
wie beschermt haar ieder uur? 
dat is toch uw burgemeester!   (níet!) 

 
burgemeester 
Kom, alsjeblieft niet zo stijf in de rij! Maak een kring, dan zal ik aanwijzen wie er gaat 
beginnen. 
 
De rij maakt een kring zoals in het spelletje ‘Wie zal ik een zoentje geven’: Eén twee drie vier 
vijf zes zeven, wie mag zijn verhaal voorlezen? Als de burgemeester de ogen dichtdoet en 
begint met ronddraaien en wijzen, doen Piek en Poeke de grootste moeite voor de wijsvinger 
van de burgemeester te komen. De burgemeester wil de dames ook wel aanwijzen, maar dat 
lukt drie keer niet. Hij bedenkt uitvluchten. Te klein, te lang, te oud… 
Dan zijn Piek en Poeke aan de beurt. 
 
burgemeester 
Kom, lees eens voor, dametjes… 
 
Poeke 
De verborgen bliksem. 
Lang geleden leefde er eens een oude …..     track 1 
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Ze wordt overstemd door de muziek, maar de burgemeester en alle anderen komen om haar 
heen zitten en luisteren heel aandachtig. Dan stopt de muziek. 
 

Poeke 
… en niemand weet waar de oude man heengegaan is. 
 
Applaus van de andere verhalenschrijvers die allemaal roepen dat ze hun eigen verhaal 
willen verscheuren. 
 
Burgemeester 
Niet doen, niet doen! Vouw er dan hoedjes van. De verborgen bliksem heeft gewonnen, kom 
we vieren feest! 
 
van Delden 
Hier in het gemeentehuis? 
 
burgemeester 
Ja, met muziek! En dans! 
 
van Delden 
Maar burgemeester, als onze papieren dan eens kreukelen… 
 
burgemeester 
Ach van Delden, je bent zelf gekreukeld! Maar waar haal ik muziek vandaan?  
         track 6 draaiorgel 
Wacht, daarbuiten staat een draaiorgel. Van Delden, haal het op. 
 
van Delden 
Een draaiorgel, hier binnen? 
 
De burgemeester wacht niet langer, rent weg en komt terug met een (namaak) draaiorgel. 
Iedereen vouwt hoedjes en danst, en de burgemeester danst met beide dames op de 
muziek. Als het (korte) liedje uit is, danst de burgemeester nog steeds met de dames. Als 
van Delden een paar keer nadrukkelijk kucht, komt de burgemeester tot zichzelf. 
 
Burgemeester 
Van Delden, de beker! Van Delden reikt de beker aan.) 
Het winnende verhaal is de verborgen bliksem. Ik heb de eer om… 
 
Poeke en Piek 
HEBBES! Ze grissen de beker uit de hand van de burgemeester en rennen weg. Ze botsen 
echter tegen Noël aan die net binnenkomt. 
 
Noël 
Dit klopt niet! Het is vals en gemeen! Ik ben de winnaar. De verborgen bliksem is van mij! 
 
Poeke en Piek doen heel verbaasd. 
 
burgemeester 
Lolbroek, grapjasje-kleine maat!  
plotseling boos: Je jokt!   
Iedereen wil wel zo’n bijzonder verhaal kunnen schrijven! 
 
Noël 
Het is geen grap! Zij hebben het verhaal van mij gestolen toen ik in het park zat te wachten. 
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Burgemeester 
O ja? En waarom ben je dan niet achter ze aangerend? 
 
Noël 
Dat kon niet, ze hadden me aan de bank vast gebreid. 
 
burgemeester 
Wat zeg je nou? Aan de bank vast gebreid? Hahahaaaa!!! Poeke en Piek en de andere 
verhalenschrijvers  gieren mee. 
Fantastisch jongen, hier, we hebben nog een prijs voor de meest ongeloofwaardige smoes! 
Hij geeft Noël een heel klein bekertje.  Fotografen maken foto’s. Dan weer tot Poeke en Piek: 
Dames, dit is het mooiste verhaal dat ik ooit gehoord heb. En dat niet alleen, het is ook nog 
eens geschreven door de liefste en mooiste droomprinsessen van de wereld. Kom in mijn 
armen, oogappeltjes! 
Hij drukt Piek en Poeke tegen zich aan, met beker en al. Ze wurmen zich los en vragen 
liefjes: 
 
Poeke en Piek 
De beker, alstublieft? 
 
burgemeester 
Ja ja, natuurlijk, hier is – tie… 
 
Noël 
Het is niet eerlijk, dat verhaal is van mij! 
 
burgemeester 
Begin je nu alweer? 
 
Timo 
Die jongen heeft gelijk. 
 
Meneer Kauwenaar 
Hou op Timo, je maakt jezelf belachelijk.  
Dit kan een jongen uit groep drie niet verzinnen. Denk nou eens na! 
 
Timo  
Noël kan dat wel! 
 
Meneer Kauwenaar 
Moet je niet eens een ADV – dagje nemen jongen, je lijkt wel overspannen. 
 
Noël 
’t Is niet eerlijk! Hij vertrekt. 
De mensen in het gemeentehuis roepen hem na: Leugenaar, bedrieger! 
Meester Timo gaat achter hem aan. Hij roept nog achterom naar de tweeling: 
 
Timo 
’t Is gemeen! Hier horen jullie meer van! DIEVEN!! 
 
Poeke en Piek 
Dievégges dan altijd nog! 
Zij gaan nu snel er vandoor. 
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Burgemeester 
Wie waren die lieve mevrouwen? Ik, ik – ik heb nog nooit van mijn leven zulke lieve schatjes 
ontmoet. Ik – ik denk dat ik verliefd ben: dubbel verliefd, verliefd op een tweeling! Heerlijk! 
Als de één ziek is, kun je nog met de ander uit! Als de één afwast, kan de ander stofzuigen 
en hoef ik lekker niks te doen! Als de één geen zoen wil…. 
 
van Delden 
… zal de ander ook wel niet willen… 
 
Burgemeester 
Van Delden, ik zie wel dat jij nooit verliefd bent geweest. Bah, je bent gewoon jaloers. 
Ik ga die honneponnen zoeken: ze zullen mijn vrouw, eh, mijn vrouwen worden. 
 
van Delden 
Je mag maar met één vrouw tegelijk getrouwd zijn, burgemeester. 
 
Burgemeester tilt van Delden op aan zijn kraag. 
Nou en? Ik ben de burgemeester, weetje, en ik mag alles, ALLES, snap je, van Delden? 
 
van Delden 
Tuurlijk burgemeester… 
 
Burgemeester 
Als je dát maar weet…. 
Kom op: zoeken, van Delden 
 
van Delden 
Ik, burgemeester? 
 
Burgemeester 
JA JIJ! 
 
ze gaan af. 
 
scène 6: kwaad / bij de prijzenkast 
Moeder verdraait de toneelkolom zodat de schildersezel te zien is en de prijzenkast aan de 
zijkant. 
Noël 
Ze hebben mijn verhaal gepikt! Twee mevrouwen met fladderjurken en flaphoeden. Met mijn 
verhaal. Er vandoor! Mooie beker gewonnen, en ik niks. ’t Is vals! Je moet de politie bellen! 
 
moeder 
De politie? Je kunt beter de krant bellen! Gefeliciteerd jongen! Dit is de droom van elke 
kunstenaar, dat er een kunstwerk van hem gestolen wordt. 
 
Noël 
Ja, ja, wat een eer! 
 
moeder 
Als mensen kunst stelen vinden ze het heel waardevol, dus wees er maar trots op… 
 
Noël 
Loopt naar de voorkant van het podium. Wees er maar trots op, achterlijk. Aan haar heb ik 
ook niks. 
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Onder het podium langs lopen kinderen. Ze jouwen hem uit: 
Daar heb je die leugenaar! 
Wat ga je nu weer verzinnen? 
Dat – ie een prins is, of een multimiljonair! 
 
Noël 
Hou op! Ik heb niet gelogen! 
 
De burgemeester hangt plakkaten op met daarop een foto van Poeke en Piek en de tekst: 
Gezocht, de twee lieve winnaressen van de 
verhalenwedstrijd. Om feest te vieren met de 
burgemeester. 
Noël en zijn moeder lezen het. Ze draaien de toneelkolom met de prijzenkast voor  en 
verdwijnen dan achter het toneel. Poeke en Piek komen op, lezen ook zo’n plakkaat. 
 
Poeke 
Jammer burgemeestertje, maar daarvoor hebben wij echt geen tijd. 
 
Piek 
Nee, we moeten de beker in onze prijzenkast gaan zetten, hè zus? 
 
Ze lopen naar de toneelkolom en draaien de prijzenkast voor. 
 
Poeke 
Ja nou! Nog twee bekers, en we roepen pappa erbij.  
Kan hij zien wat wij gepresteerd hebben. 
 
Piek 
En dat is veel meer dan Wilbert! 
 
Ze gaan af. 
 
scène 6: zoeken: gemeentehuis 
 
burgemeester 
Van Delden, zijn die dames nu nog niet gevonden? 
 
van Delden 
Nee, meneer de burgemeester. 
 
burgemeester 
Hoe kan dat nou?  
 
van Delden 
Volgens mij zijn ze bang. 
 
burgemeester 
Bang, mijn dropjes, mijn honneponnies, bang? Van wie dan? 
 
van Delden 
Van die meesterTimo. 
 
burgemeester 
Ben je gek van Delden, hoe kom je daarbij? 
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van Delden 
Ik weet het zeker, die Timo heeft ze uitgescholden. Hij zag er heel dreigend uit! 
 
Burgemeester 
Wat!!!! Hoe durft hij…hoe durft hij mijn boterkoekjes overstuur te maken.  
Heb je er een zwaailicht op af gestuurd? 
 
van Delden 
Een…. een zwaailicht, meneer de burgemeester? 
 
burgemeester 
Ja, nee, zo’n dinges, eh, zo’n tatutatu… een sirene, ja, dat bedoel ik.  
Je wilt toch niet zeggen dat je er geen sirene achteraan hebt gestuurd…. 
 
van Delden 
Wat voor sirene bedoelt u nou, meneer? De brandweer of… 
 
burgemeester 
ALLE SIRENES!!!!! Die meester Timo zal weten met wie hij te doen heeft. Vlug, schiet op! 
 
scène 7 in de klas: de strafmaatregelen / meester Timo ontslagen 
 
Loeiende sirenes die steeds harder worden en stoppen bij de school 
track 7 Eerst rennen twee ziekenbroeders met een brancard voorbij, op zoek naar het 
slachtoffer.  
track 8 Als ze weg zijn komen brandweermannen met blusapparatuur op die vragen waar de 
brand is.  
track 9 Daarna twee politiemannen, van Delden en de roepende burgemeester. 
 
burgemeester 
Kom te voorschijn schoolbord, ik vind je toch wel! 
Hij rukt de deur van groep 3 open. 
Wat staan jullie daar nou! Dat noemt zichzelf agent van politie. Neem hem gevangen! 
 
agent 
Maar we hebben geen bewijs, meneer… 
 
burgemeester 
Bewijs, bewijs, wat nou bewijs? Hoe krijg ik dan mijn lieve fondantjes terug? 
Tot Noël:  
Het is allemaal jouw schuld!. Jij hebt net gedaan of jij ook zo’n prachtig verhaal kan 
verzinnen. 
 
Timo 
Dat kán hij ook! (Alle kinderen knikken trots) 
 
burgemeester 
O ja? Zal ík jullie dan eens een mooi verhaal vertellen? 
De kinderen knikken en gaan er eens lekker voor zitten. 
Heel vriendelijk: Alle sportvelden, clubhuizen en speeltuinen in de stad worden… heel boos: 
gesloten totdat jij hebt gezegd dat je gelogen hebt en jij mij vertelt waar ik mijn lieve 
huppeldepupjes kan vinden!! 
 
Noël 
Meneer, ik… ik… 
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burgemeester 
Wat zeg je, jongen? Kom op, hup hup! 
 
Timo 
Ik denk dat Noël iets heel belangrijks gaat zeggen, meneer de burgemeester… 
 
burgemeester 
Wat? Echt? Weet jij dan misschien waar mijn narcisjes zijn? Ja? Nee, hou de spanning er 
nog maar even in, jij schurkje. En jij ook, Timo, stout onderwijzertje van me. Ik ben jullie 
eeuwig dankbaar. Alles is vergeven en vergeten.  
Zeg op, waar kan ik mijn Lantaarnpaaltjes vinden? Aha, ik weet het al, jullie hebben ze 
verstopt! Hier in de klas, als paaseitjes, en ik moet ze zoeken…. 
 
Noël 
Burgemeester, het spijt mij, het… het was mijn verhaal niet. 
 
Timo 
Ik ben ook schuldig, ik heb … 
 
burgemeester 
Ja ja, ’t is al goed,  
 
Noël  
Gaan de sportvelden nu niet dicht? 
 
burgemeester 
Waar zijn mijn suikertaartjes? 
 
Timo 
Dat weten we niet… 
 
burgemeester 
Niet? Niet? Goed, dan worden dit mijn uitgebreide strafmaatregelen: 
Een radioreporter houdt gauw een microfoon onder zijn neus, zodat Noëls moeder het ook 
op de radio hoort.  
Niemand mag meer op zijn handen lopen of andere kunstjes doen, er mogen geen grapjes 
meer gemaakt worden en er mag niet meer gelachen worden. Ook glimlachen is streng 
verboden!!! 
 
moeder 
Prima, worden die kinderen niet meer zo beziggehouden, worden ze wat creatiever! 
 
burgemeester 
En meester Timo is ontslagen!!! 
 
Noël 
Ik beloof plechtig aan mezelf en aan iedereen dat ik nóóit meer een verhaal zal bedenken! 
 
burgemeester 
Kon je toch al niet, truffel! 
 
Iedereen af 
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scène 8 operatie stem kwijt / bij Poeke en Piek en de prijzenkast 
 
Radiobericht: 
“De dochter van een rijke fabrikant is om onverklaarbare reden haar stem kwijt. 
Onderzoeken en operaties hebben niets opgeleverd. De vader van het arme meisje looft nu 
een gouden beker uit voor de arts die haar kan genezen.” 
 
Poeke en Piek rennen naar Wilbert. Ze moeten hem uit de boeken opgraven. Hij heeft twee 
brillen over elkaar op zijn neus. 
 
Poeke 
Boekenkast, wij willen dokter worden. 
 
Wilbert 
Begrijp ik het goed, willen mijn zussen geneeskunde studeren? 
 
Piek 
Ja, en een beetje snel graag! 
 
Wilbert (tijdens het volgende betoog dut de tweeling in.) 
De geneeskunde was al bekend bij de oude Egyptenaren. Ze oefenden op mummies waar 
ze de hersenen uithaalden om te bestuderen. 
In de middeleeuwen bestond er nog steeds geen verdoving. Met een houten hamer werden 
de patiënten buiten westen geslagen. Later werden er steeds meer medische uitvingen 
gedaan, en nu staan om het ziekenhuisbed de chirurg, de anesthesist, de longarts, de 
psycholoog. 
In Amerika is dit jaar een briljante tweeling afgestudeerd. De zussen schrikken op. 
 
Poeke 
Tweeling? 
 
Wilbert 
Ja, kijk, hier in dit blad staat hun diploma en hun cijferlijst. Als zij hun naam noemen gaan 
alle ziekenhuisdeuren vanzelf open. 
 
Piek 
Hoe heten ze dan? 
 
Wilbert 
Luchtenstein – Barendse. 
 
Poeke 
Oké boekenkast, mogen wij een kopietje? 
 
Wilbert 
Even het kopieerapparaat opwarmen … 
 
Piek en Poeke 
Geen tijd!  
 
Ze scheuren de bladzijde eruit en rennen weg. Ze lopen naar de prijzenkast waar een lade in 
zit met vermommingen. Ze doen een zwarte pruik en een bril op en nemen een houten 
hamer en een ijzeren staaf mee.  
De operatietafel staat op een verhoging tussen het publiek, blauwe of groene lampen 
erboven. De vader van het meisje, beker in de hand, neemt afscheid van haar terwijl ze al op 
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de tafel ligt. Daarna gaat hij op de rand van het podium zitten met zijn hoofd in zijn handen. 
Verpleegsters maken de patiënte klaar voor de operatie, bijvoorbeeld een infuus en een 
operatiejasje. Poeke en Piek komen bij de operatietafel. De zussen sturen de verpleegsters 
weg. Alleen de tafel is nu verlicht. 
 
Poeke en Piek 
Dag lieverd, wij zijn de beroemde tweeling - arts Luchtenstein – Barendse 
Dat zou ik toch zeggen? 
 
Poeke 
Oké krengetje, verpest het niet voor ons. 
 
Piek 
Als jij nou gewoon even gaat praten, dan krijgen wij die gouden beker. 
 
Poeke 
Dus schiet even op! 
 
Het meisje kijkt bang van de een naar de ander en wordt hierna steeds angstiger, maar 
zonder geluid. 
 
Poeke en Piek zingen: 
 
het snijlied       track 9 
 
heb je last van obstipatie 
heb je pseudo – kroep? 
heb je last van bibberatie 
last van dunne poep? 
 
heb je blindedarminfectie 
pukkels op je neus 
ben je sloom en zwaar dyslectisch 
ben je dom of preuts 
 
 geef je leven dan een wending 
 meld je aan bij ons kantoor 
 want de super dokterstweeling 
 heeft het beste met je voor! 
 
heeft angina je te pakken 
zit je neus vol snot 
zijn je wangen zúlke zakken 
is je stem kapot  refr. 
 
  brug ja het leven heeft veel waarde 
   wij beschermen steeds uw lijf 
   man of vrouw, jong of bejaarde 
   welkom in ons snij – bedrijf! 
 
wil je maag niets meer verteren 
zit je oor te vol 
moet je steeds je neushaar scheren 
is je buik te bol  refr. 

 
Piek 
Je hoeft ziet zo bang te zijn hoor, wij zijn geen echte dokters! 
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Poeke 
Dat mag ze niet weten! Straks gaat ze gillen. 
 
Piek 
Ze kan helemaal niet gillen, haar stem doet het toch niet? 
 
Poeke 
Goed, we verdelen de taken.  
Jij geeft haar een klap op haar kop met de houten hamer en ik snijd haar keel open. 
 
Piek 
Ja hallo! Jij houdt het leukste altijd voor jezelf. Ik wil die strot opensnijden! 
 
Poeke 
Doen we ieder de helft. Wat vind je van dit mes? 
 
Piek 
Veel te groot, zonde, zijn we zó klaar.  
Dit kleine mesje is veel leuker, kunnen we lekker lang snijden. 
 
Poeke 
Goed, maar dan ook geen houten hamer. Wat vind je van deze ijzeren staaf? 
 
Piek 
Veel te hard, wordt ze nooit meer wakker. Wacht, neem de hak van je schoen, kan je ook 
lekker hard slaan! 
 
Poeke 
Nou meisje, dan gaan we nu beginnen… Ze houdt haar schoen klaar. 
 
Piek 
Ik tel tot drie. Een, twee… Ze houdt het mes klaar. 
 
meisje 
Hèèèèèèlp! 
 
Poeke laat de schoen zakken 
Er klopt iets niet, hoorde jij wat Piek? 
 
Piek 
Eh, ja, komt zeker van hiernaast. Nou, kom op Poeke, meppen! 
Eén, twee…. 
 
meisje 
Pappa, help! 
 
Piek 
Haar stem! Haar stem doet het weer, nog voor we iets hebben gedaan! 
 
Poeke rolt gauw de nek van het meisje in verband en doet er wat rode inkt op. Ze schopt het 
meisje van de operatietafel en sleurt haar naar haar vader. 
 
Piek 
We hebben uw dochter genezen! 
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vader 
Maar, maar, dat is … dat is gewèldig! 
 
meisje 
Pappa, ze hebben me bijna doodgemaakt. Het zijn bedriegsters. 
 
Poeke 
Ze is nog een beetje in de war van de narcose… 
 
meisje 
Het zijn geen dokters! Je moet de politie bellen. 
 
vader 
Sorry, neem haar niet kwalijk. Aait meisje over haar bol. 
 
meisje krijst 
JE MOET DE POLITIE BELLEN!!! 
 
Poeke aait kind ook over haar bol 
 
meisje 
BLIJF MET JE POTEN VAN ME AF!!! 
 
vader 
Het spijt me. Morgen maakt ze vast een mooie tekening voor u. 
Hij pakt de beker. 
Deze is voor u, maar als u liever een geldbedrag hebt? 
 
Poeke 
Nee, wij hoeven alleen de beker. 
 
vader 
Zal ik een taxi bellen om… 
 
Piek 
Nee, onze chauffeur wacht om de hoek. 
 
Poeke 
Dag meisje, het allerbeste. 
 
vader 
Dat is lief hè, nadat jij zo lelijk tegen ze hebt gedaan.  
Zeg eens vriendelijk gedag tegen die lieve dokters? 
 
meisje 
Gemeneriken, ik vertel het toch tegen de politie! 
 
Piek 
Moet je doen meisje, moet je doen. Ze vluchten weg en zetten de beker in hun kast. 
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scène 9: de nationale verhalenwedstrijd 
In het gemeentehuis 
Van Delden klopt aan bij de burgemeester 
 
burgemeester 
Hè, wat nou weer! Heb je nieuws over mijn suikerbeestjes? 
 
van Delden 
Nee, meneer, de post. 
 
De burgemeester geeft een harde klap onder de handen van van Delden zodat de post in het 
rond vliegt. 
 
burgemeester 
Weg ermee! In het ronde archief! Niets wil ik meer lezen, geen handtekening wil ik meer 
zetten totdat ik weet waar mijn nachtcrèmepotjes zich verstopt hebben! 
 
van Delden 
Kruipt over de grond op zoek daar de verhalenwedstrijdbrief 
Maar, eh, ik dacht dat dít u wel interesseerde… 
 
burgemeester 
Wat? Huh? Nationale verhalenwedstrijd? Hoofdprijs honderdduizend euro?  
 
van Delden 
Van het geld moeten klimrekken, schommels en glijbanen worden neergezet. 
 
burgemeester 
Maar van Delden, waarom vertel je me dat nu pas!  
We sturen het verhaal ‘De verborgen bliksem’  in, we winnen die ton voor de gemeente! 
Kunnen we eindelijk mijn kamer laten opknappen!  
Gouden randjes langs de deur, zilveren toiletzittingen: heerlijk! 
 
van Delden 
Hmmm, hier staat dat het winnende verhaal moet worden voorgelezen door de schrijver. 
 
burgemeester 
Wat zeur je nou toch, zie het allemaal toch eens wat groter, wat ruimer: we huren van die 
honderdduizend euro gewoon een privé - detective om mijn hondendrolletjes op te sporen. 
 
van Delden 
Eerst winnen, en met het geld de winnaars zoeken? Lukt niet. Verkeerde volgorde. 
 
burgemeester 
Oké, jij je zin.  
Wacht! Ik heb een beter idee.  
We laten gewoon een nieuw verhaal schrijven. Laat een bericht in de krant zetten over een 
nieuwe fantastische verhalenwedstrijd. Ik loof een mooie beker uit voor de juf of meester van 
de klas met het mooiste verhaal. Voorpagina. SCHIET OP! 
 
scene 10: bij Poeke en Piek thuis 
Ze lezen hardop uit de krant die naar binnen gegooid wordt. 
 
Poeke 
Dat wordt onze laatste beker! De prijzenkast is vol! 
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Piek 
We zijn geen juffen, Poeke… 
 
Poeke 
Nou en? Een juffendiploma is zo vervalst. 
 
Piek 
Maar de meeste juffen hebben ook een klas, en wij niet… 
 
Poeke 
Je bent een druiloor, denk nou eens ná! 
 
Piek 
Eh, nou…Wacht eens even: die misselijkmakende meester Timo is ontslagen. Wij worden juf 
van die klas, en in die klas zit dat scharminkel dat zo goed verhalen kan verzinnen. 
 
Poeke 
Yes! Maar weet jij dan nog hoe hij er uit zag? 
 
Piek 
Ik weet alleen dat het een achterlijk kotsbakkie was. 
 
Poeke 
Daar hebben we wat aan, zo’n klas zit vol kotsbakkies, en ze lijken nog op elkaar ook.  
 
Piek 
Maar hun verhalen niet, en we hebben altijd onze neus nog. 
 
Poeke 
Maar eerst een juffendiploma. WILBERT!!! 
 
Wilbert 
Vanachter zijn stapels boeken. Jaha? 
 
Poeke en Piek 
Wij willen juf worden! 
 
Wilbert 
Mijn zussen, in het basisonderwijs? En nou willen jullie er heel veel van af weten? 
Nou, luister maar… 
Tijdens zijn verhaal verkleden de dames zich en zetten pruiken op. 
In het basisonderwijs heb je verschillende vormen. Het gaat hier om significante verschillen 
in de pedagogisch – didactische aanpak maar ook organisatorische differenties. Wil een 
instelling voor primair onderwijs optimaal functioneren dan is het van evident belang dat de 
aangestelde functionarissen heel netjes kunnen schrijven. 
 
Poeke en Piek 
Hè? Wat zei je? 
 
Wilbert 
Evident belang? 
 
Poeke 
Nee… 
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Wilbert 
Functionarissen? 
 
Piek 
Ook niet… 
 
Wilbert 
Netjes schrijven? 
 
Poeke 
Jaaa!!! Getsie!!! 
 
Piek 
Moet dat? 
 
Wilbert 
Evident belang! 
 
Poeke 
Bord, krijtjes, kom op zus, oefenen. Tijdens het oefenen zingen ze het schrijflied 
 
schrijflied        track 10 
 
refrein schrijf schrijf schrijf schrijf 

ellenlange lussen 
schrijf schrijf schrijf schrijf 
wij zijn valse juffen 
geen diploma, geen beroep 
toch willen wij een eigen groep! 

 
elke goede lieve juf 
kan fantastisch schrijven 
dus wij oefenen ons suf 
enen, drieën, vijven   refr. 
 
in een klas hier in de stad 
zit de nieuwe winnaar 
snuf, snuf, snuf, wij ruiken dat 
duidelijk herkenbaar   refr. 
 
als die beker is gepakt 
kan dat klasje stikken 
achter het behang geplakt 
of een gifpil slikken!   refr. 

 
scène 11: de nieuwe juffen 
Meneer Kauwenaar staat met Poeke en Piek voor de deur van groep 3.  
 
Kauwenaar  tegen Poeke en Piek 
Wacht u hier maar even, ik ga de klas eerst even voorbereiden op uw komst. 
 
In pantomime legt hij de klas uit dat er twee nieuwe juffen komen. Poeke en Piek wachten op 
de gang (bij een microfoon.) 
 
Piek 
Als ik het hier maar uithoud. Het stinkt hier naar braverikken. 
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Poeke 
Dan hou je je neus toch dicht? 
 
Piek 
Achterlijke gladiool! Dan kan ik de winnaar toch niet ruiken? 
 
Poeke 
Je hoeft hem niet te ruiken. Je hebt toch ogen. Kijk naar dat jochie met die muizentandjes. Je 
ziet toch zo dat – ie een goed verhaal kan verzinnen? 
 
Piek 
En als – ie het nou niet kan? 
 
Poeke 
Dan hijsen we hem met gymnastiek aan de ringen omhoog totdat het plafond aan zijn 
hersens kriebelt. 
Trouwens, dat aardappelneussie daar zou het ook wel kunnen. 
 
Piek 
En als díe het niet kan houden we hem bij het schoolzwemmen extra lang onder water. 
 
Kauwenaar stapt uit de klas 
Zo dames, de klas verwacht jullie. 
Ik heb het idee, kinderen, dat jullie heel erg gaan boffen met deze schatten van juffen! 
 
Poeke 
Ik ben juf Hendrika 
 
Piek 
En ik ben juf Johanna, de zus van Hendrika. 
 
Piek en Poeke 
Daag, kinderen! 
 
kinderen 
Dag juffen! 
 
Kauwenaar af 
 
Poeke 
Ik weet zeker dat we een heerlijke tijd tegemoet gaan! 
 
Piek 
We gaan vieren dat wij jullie juffen zijn geworden. Geen rekenen, geen taal, jullie mogen 
vandaag een verhaal schrijven. Als de verhalen klaar zijn doen we ze in een mooie map. 
 
Poeke 
En die brengen we dan naar de zielige kindertjes in het kinderziekenhuis. 
 
De kinderen zijn enthousiast en gaan aan het schrijven. Piek geeft ineens een enorme klap 
met een liniaal op haar tafel. De kinderen schrikken op. 
 
Piek 
Zo, jullie zijn snel klaar? 
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Peter 
We zijn nog niet klaar juf! 
 
Poeke 
Waarom kijken jullie dan op? Voor die klap? Een echte schrijver hoort niets als hij schrijft! 
De kinderen schrijven verder. Opeens gilt Poeke: 
 
Poeke 
BRAND!!! 
 
Piek 
Waarom werken jullie niet door? 
 
Anna 
Omdat u ‘brand’ riep. 
 
Poeke 
Ja en? Een echte schrijver gaat door, zelfs als de school in de fik vliegt, kijk, zo. 
Ze houdt een aansteker bij een tafeltje. 
Kinderen gillen: Niet doen! Dan werken ze weer door. 
De juffen lopen snuffelend langs de kinderen. Noël doet net of hij schrijft. 
 
Als de juffen een paar keer rond zijn geweest gaan ze tussen de klas en het publiek staan. 
Ze fluisteren luid: 
 
Poeke 
En, heeft aardappelneussie als iets? 
 
Piek 
Nee, ’t lijkt nergens op! En Muizentandje? 
 
Poeke 
Een brandhout - verhaal! 
 
Piek 
Ik raak in de war van die brave meisjesverhalen, we zoeken toch een jongetje? 
 
Poeke 
Alle meisjes pen neerleggen.  
 
meisjes 
Ja maar, we zijn nog niet klaar! 
 
Piek 
Niet klaar? Ik zou allang klaar zijn in die tijd! 
 
Liesje 
Ja, maar we zitten pas in groep 3. We kunnen wel een verhaal bedenken, maar nog niet zo 
snel opschrijven. 
 
Poeke 
Achterlijk! Ik kon in groep 3 het hele woordenboek uit m’n hoofd opschrijven! 
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Piek 
Dat was broertje Wilbert die dat kon, schat. 
 
Poeke 
Hoeven zij niet te weten. 
Geeft niks hoor meiden, als je verhaal niet af is: verscheuren die verhalen - -  
Nou, komt er nog wat van? 
 We kunnen die mierzoete misselijkmakende zemelverhaaltjes toch niet aan zieke kinderen 
voorleggen?  
Jullie willen ze toch niet zieker maken?  
Vooruit, verscheuren en in de prullenmand! Meisjes verscheuren hun verhaal. 
 
Piek 
Slaat met de platte liniaal op het bord of de tafel. 
Alle jongens voor het bord met hun verhaal in de hand! 
Noël, waarom heb jij niets? 
Hm, geen fantasie, net als de meisjes. Ga maar bij de meisjes zitten. 
 
De juffen lopen nu snuivend land de rij jongens 
Poeke 
Tegen Piek: Hoe kan dat nou, ik ruik niks!  
Tegen de jongens: Is er soms iemand ziek? Nee?  
Tegen de meisjes: Is een van de meisjes misschien stiekem een jongen? (licht rokjes op) 
 
Piek 
Ga zitten jongens, nu zijn de meisjes aan de beurt 
 
Poeke 
Naar voren, met je verhaal. Meisjes naar voren. 
 
Piek 
Jij daar, beginnen met voorlezen! 
 
Frederica 
Ik heb mijn verhaal verscheurd, juf… 
 
Poeke 
Draait oorlelletje van meisje om. Waarom heb je dat gedaan? 
 
Frederica 
Aaaauuuu! Omdat u dat zei, juf! 
 
Poeke 
Liegbeest! 
Ze probeert het bij alle meisjes, maar krijgt steeds het zelfde antwoord. Poeke loopt ziedend 
en wanhopig naar Piek. 
 
Piek 
’t Klopt wel hoor, Poeke. Je hebt het zelf gezegd… 
 
Poeke  
krijst: Dan plakken ze de snippers weer aan elkaar!!! Vooruit, luie voddenbalen!!! 
 
De meisjes gaan plakken aan hun tafel. 
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Zelda in vlinderjurk 
Ik weet mijn verhaal nog uit het hoofd…. 
 
Poeke 
Sleurt het meisje voor de klas. Ineens heel lief: Nou, vertel dan maar. 
 
Zelda 
Het ging over een heel mooie vlinder … 
 
Piek 
Ja, en? 
 
Zelda 
Die leefde maar één dag, maar eh, verder weet ik eh… 
 
Piek 
Zeg slijmjurk, als jij het niet meer weet, dan knip ik die vlinder wel uit je jurk, dan weet je het 
misschien weer. (Ze houdt de jurk op borsthoogte bij een punt en dreigt met de schaar.) 
 
Zelda (zijgt langzaam op de grond terwijl ze huilend roept☺ 
Nee, die jurk heb ik voor mijn verjaardag gekregen! 
 
Piek 
Brult: VERTEL JE VERHAAL DAN, KIND!!!  
 
Zelda 
(huilt)Ik weet niet meer… 
 
Poeke 
Wacht maar Piek, ik weet iets beters. 
Kinderen, als we nu niet heel snel een mooi verhaal te horen krijgen spelen we een mooi 
verhaal uit, hier in de klas. Ze pakt Stipje uit haar kooi en houdt haar bij de tekeningenlijn. 
HET KONIJNTJE DAT LANGERE OREN WILDE!!! 
 
kinderen 
Neeeeee!!!!! 
 
Kauwenaar Stapt binnen. 
Wat is hier aan de hand? 
 
Poeke 
Een geheel nieuwe vorm van taalonderwijs.  
 
Piek 
We hebben een mand met snippers waar woorden en zinnen op staan omgekeerd, en nu 
mogen de kinderen zelf de stukjes aan elkaar plakken en een verhaal bedenken. 
 
Kauwenaar 
Geweldig idee! Fantastisch! Hij vertrekt. 
 
Noël 
Ik ga het wél aan mijn moeder vertellen, wat u met ons konijn en onze verhalen doet! 
 
Poeke 
Geen bezwaar hoor, uilskuikentje! Wij zijn gek op konijn! 
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Piek 
Lekker bruin gebraden in de pan, met extra knoflook! 
 
Poeke 
Als jullie thuis ook maar iets vertellen, wordt dit konijntje gebraden! 
 
kinderen 
Niet doen, nee, dat mag niet.  Ze huilen. 
 
Piek 
Oké, doen we niet.  
Maar vliegles vindt Stipje wel leuk, kijk maar: 
 
Ze grijpt in de kooi en pakt een knuffel die precies op Stipje lijkt. Het konijnenhok staat zo dat 
het publiek er niet in kan kijken. Ze pakt de knuffel aan één oor, zwaait hem in het rond 
boven haar hoofd en zet hem dan weer terug in de kooi. Zelda pakt het echte konijn en 
knuffelt het. 
       
Stipje         track 11 
 
refrein solo stipje, mijn stipje, 

mijn allerliefste stipje 
ik hou zo veel van jou 
pootje en snuitje 
en oortje en lipje 
’t liefste konijn van de onderbouw 

 
je lieve witte* haren glanzen zacht 
en je ogen stralen net alsof je lacht 
en je lange oren roze en warm 
strelen zacht de haartjes van mijn arm    refr alle kinderen 

 
je leuke kleine staartje springt en hipt 
Poeke, met schaar: en hoe zou het voelen als ik er in knip! 
en je donzen pootjes, een twee drie vier 
Poeke met mes en vork: o, lag jij maar stervend bij de poelier! refr alle kinderen 

 
Piek 
Stop met dat gejank! Ze pakt het konijn af en zet het in de kooi. 
 
Poeke 
En om zeker te weten dat jullie na schooltijd Stipje niet ontvoeren, maken we een groot slot 
op de kooi!  
(Ze voeren dit meteen uit: een groot kettingslot wordt over de kooi gehangen) 
 
Piek (boos) 
Zo, en nu iedereen opstaan, zo, ja, en nu op één been. Voor straf blijven staan.  
We zullen jullie leren. MOOIE VERHALEN MOETEN WE HEBBEN! 
 
Kauwenaar Stapt binnen 
Wat is hier aan de hand? 
 
Poeke 
Ach, die kinderen hebben zo hard gewerkt, we doen even een motorische oefening, dan 
kunnen we straks weer verder… 
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Kauwenaar 
Oh, eh, ja ja …  
 
Frederica 
Meester Kauwenaar, eh… 
 
Kauwenaar 
Ja Frederica? 
 
Frederica 
De nieuwe juffen…. (Poeke en Piek komen er heel dreigend bij staan, zonder dat Kauwenaar 
het ziet.) 
 
Frederica 
Eh nee, laat maar…. 
 
Het is te zien dat Kauwenaar het niet helemaal vertrouwt. Hij vertrekt. 
 
Poeke 
fluistert tegen Piek:  
Die Kauwenaar vertrouwt het niet helemaal meer, we moeten iets doen, Piek. 
 
Piek 
fluistert: Ik heb een idee. 
Kinderen, we gaan iets leuks doen. Ga maar weer zitten. 
Ze trekt plakwerkjes van de lijn. 
We gaan het plakwerk dat jullie gisteren met de invaljuf gemaakt hebben cadeau doen aan 
iemand die jullie heel lief vinden. 
 
meisje 
Meester Timo! 
 
Poeke 
Nee, nee, die niet, hoe kom je erbij! Nee, ze zijn voor twéé lieve mensen die ze echt 
verdiend hebben! Schrijf maar op je plakwerk wat ik op het bord schrijf. 
Ze schrijft: voor onze lieve juffen. De kinderen lezen en spellen hardop mee. 
 
Peter 
Dat doe ik niet! De anderen weigeren ook. 
 
Poeke 
Oh nee? Eens kijken, waar heb ik dat kookboek… 
(kinderen: Hoi, we gaan koken! Pannenkoeken! Poffertjes….) 
Ze pakt een dik boek en leest voor. 
Konijn met kerriesaus.  
U snijdt het konijn in stukken…. 
U braadt de stukken gaar op een zacht vuurtje… 
U haalt het vlees van de botjes… 
Na elk zinnetje gillen de kinderen het uit. 
Vinden jullie konijn in kerriesaus niet lekker? Konijn met wilde pruimen dan? 
 
Liesje 
U mag Stipje niet opeten. Ik schrijf alles op wat u wilt. 
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Piek 
Goedzo, onderkruipsel. 
(De kinderen schrijven braaf) 
 
Kauwenaar stapt binnen. 
Wat is hier aan de hand? Dan ziet hij wat de kinderen schrijven en wil vertrekken. 
 
Frederica 
Meester Kauwenaar? 
 
Kauwenaar 
Ja, Frederica 
 
Frederica 
Meester, Stipje … Stipje ….…. (Poeke en Piek komen er weer heel dreigend bij staan met 
mes en vork in de hand, zonder dat Kauwenaar het ziet.) 
 
Kauwenaar 
Ja, wat is er met Stipje? 
 
Peter 
Stipje is heel lief! 
 
Kauwenaar 
Eh, ja, ja, natuurlijk… 
 
(Hij vertrekt) 
 
Piek 
Zo, die is weer weg. 
 
Poeke 
Hé Piek! Ik heb wel eens gehoord dat je voor een goed verhaal eigenlijk het beste helemaal 
niet gestoord kan worden. 
 
Piek 
Ja, maar waar heb je hier een plek waar je niets ziet, niets hoort… 
 
Ze kijken elkaar aan. 
 
Piek en Poeke 
IN DE DONKERE KAST! 
 
Poeke 
Timo, lieverd, kom eens hier… 
 
Noël blijft zitten. Piek sleurt hem aan zijn oor naar de kast. 
 
Piek 
Wél naar de juf luísteren schatje. Hup, in de kast, en verhalen bedenken, KRENG! 
Ze sluit hem op in de kast. 
 
Piek 
Zo kinderen, einde van een gezellige dag, tot morgen dan maar weer… 
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Anna 
Maar juf, Noël kan toch niet in die kast blijven? 
 
Poeke 
Oh nee? En waarom niet dan? 
 
Peter 
Omdat dat heel eng is… 
 
Liesje 
…en heel gemeen 
 
Poeke en Piek 
Wij ZIJN heel eng en heel gemeen!!! 
 
Frederika 
Juf, alstublieft, laat Noël gaan. 
 
Zelda 
Hij heeft niets gedaan 
 
Piek 
doet hen na: Laat – em gaan, hij heeft niets gedaan… 
Natuurlijk heeft hij niets gedaan, geen enkel verhaal heeft hij bedacht! 
 
Poeke 
Oké, jullie je zin, domme koters. We laten hem gaan, maar morgen heeft hij een schitterend 
verhaal bij zich anders…. 
 
Ze halen Noël uit de kast. 
 
Piek 
Vooruit, mormel, naar huis! Je hebt het gehoord: morgen geen verhaal, dan Stipje als 
middagmaal! 
 
De klas vertrekt mokkend, sommigen trekken nog even aan de deur van de kooi, en Piek 
zingt een ‘eigengemaakt’ coupletje van ‘Stipje’:   
 
Stipje, mijn Stipje, 
mijn allerliefste Stipje 
Stipje, ik lust je ook rauw.... 

 
Ze gaan af 
 
In het huis van Poeke en Piek, dus vóór de toneeltoren zet de buurvrouw, gespeeld door een 
van de meiden die op dat moment even geen rol heeft, een pakje neer: ze zegt: een lekker 
maaltje verse rode bietjes voor die lieve buurdames van me. Dat zullen ze lekker vinden, die 
schatten! 
 
scène 12: het plan, bij meester Timo thuis. Timo hangt ondersteboven in een klimrek. 
 
Noël 
Meester, meester Timo, ik ben het, Noël. 
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Timo 
Ach, Noël, wat fijn dat je me op komt zoeken.  
 
Noël 
Meester Timo, waarom hangt u ondersteboven? 
 
 
 
Timo (gaat weer rechtop zitten) 
Na mijn ontslag heb ik een baantje gekregen bij een circus. Ik mag een acrobaten – nummer 
doen, dus ik oefen alvast een beetje. Maar vertel eens, hoe gaat het met je, en met de klas? 
Ik mis jullie zo! 
 
Noël 
Het gaat slecht! De fladderjurken zijn onze juffen geworden. Ze zijn afschuwelijk gemeen en 
krengig, en ze willen Stipje vermoorden! 
Kunt u ons niet helpen? 
 
Timo 
Stipje vermoorden! Wat een valseriken! Natuurlijk jongen, ik bedenk wel een plan.  
Hij gaat ondersteboven hangen in een moeilijke pose en denkt na.  
Er komt niets, ik ben een goeie schoolmeester, en een prima acrobaat, maar plannen 
bedenken…. Wacht…. Ja, ik heb het! 
Hij gaat weer gewoon zitten. 
Ik ben volwassen, dus ik kan jou helpen, maar alleen als we een plan hebben. En een plan is 
net zoiets als een verhaal. En waar ben jij goed in? 
 
Noël 
Ja, maar ik heb aan mezelf beloofd nooit meer een verhaal te bedenken. Daar komt alleen 
maar narigheid van. 
 
Timo 
Maar nu is het hard nodig jongen, kom op! Het moet! 
 
Noël Denkt even diep na. 
Goed. Het moet. Ik kan het. Ik doe het. 
 
Timo 
Kom naast me hangen. 
 
Noël gaat ondersteboven naast Timo hangen. Weer denken ze heel hard na. 
 
Noël 
Zucht Ik wou dat ze op de Noordpool zaten!  
Hij denkt weer na. 
De Noordpool?  
Ik heb het! We schrijven een wedstrijd uit. Hij kijkt de meester aan. 
 
Timo 
Nee jongen, ga door, ik zeg niks.  
Een schrijver mag je nooit onderbreken. Vertel maar verder. 
 
Noël 
Een wedstrijd waarmee je een beker kunt winnen. Daar komen ze vast op af. 
En wat moet je doen: bedenk iets nieuws voor een land, iets wat dat land nog niet heeft. 
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Meester Timo kijkt nu vragend, maar zegt niets. 
Bijvoorbeeld een sneeuwberg voor Nederland, een woestijntje voor Engeland. 
Als de juffen zich aanmelden, zeggen we dat alle landen al bezet zijn, behalve de Noordpool. 
 
Timo 
De Noordpool, wat een schitterend idee! Daar woont niemand. Niemand zal last van ze 
hebben. 
 
Noël 
We zorgen voor geld voor de heenreis, en zeggen dat op de Noordpool een kluis staat met 
geld voor de terugreis, maar die staat er natuurlijk niet! 
 
Timo 
En we zien ze nooit meer terug! Geweldig! 
Vlug, we moeten naar de krant. We zetten een advertentie! 
 
Noël 
Wacht even, als de juffen zich komen aanmelden voor de wedstrijd, herkennen ze ons. 
 
Timo 
Dat heb ík nou eens bedacht: deelnemers aan de wedstrijd mogen zich alleen maar 
telefonisch melden! 
 
Beiden af 
 
scène 13: bij Poeke en Piek thuis / de Noordpool 
 
De zussen stappen bedrukt hun huis binnen. 
 
Poeke 
Al een week met die tinnefkinderen opgescheept. 
 
Piek 
En nog geen een verhaaltje, niks – noppes – nada. 
 
Poeke 
Hee, wat staat daar nou op tafel? 
 
Piek 
Een paar rode bieten in een krant gevouwen… 
 
Poeke Leest het briefje dat er bij zit: 
 
Lieve zussen, hier een paar overheerlijke onbespoten biologische vegetarische rode 
bietjes… 
 
Piek 
Vegetarische bietjes? Dus deze bietjes hebben geen vlees gegeten…. 
 
Poeke 
… eet maar lekker op. Afzender, de buurvrouw. 
 
Piek 
Als ik dat mens zie moet ik spontaan overgeven! 
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Poeke 
Rode bietjes, gátsie! 
 
Piek 
Smijt met vies gezicht de bietjes in de prullenbak en wil de krant ook weggooien. Ineens ziet 
ze de advertentie in de krant. 
Hé, wedstrijd?  
Kijk nou zus! We kunnen toch een beker winnen.  
Vergeet die achterlijke burgemeester met zijn zoetsappige verhalen.  
Kijk. Wedstrijd. BEKER!!! 
Bedenk iets leuks voor een land. Alleen telefonische opgave. 
 
Poeke 
Doen. Meteen. Bellen! 
 
Piek 
Belt, aan de andere kant neemt Timo op, met een potlood dwars in zijn mond, een snoepje in 
zijn mond of met een anderszins verdraaide stem. 
Hallo? Ja, secretariaat landenwedstrijd? 
Ja, mijn zus en ik willen graag meedoen, en we zouden graag Engeland… 
 
Timo 
Helaas mevrouw, Engeland is al bezet. 
 
Piek 
Tegen Poeke: Al bezet. 
 
Poeke pakt telefoon 
We willen graag de Verenigde Staten …. 
 
Timo 
Helaas mevrouw, al bezet. 
 
Piek pakt telefoon 
Noord – Korea! 
 
Timo 
Al bezet. 
 
Poeke pakt telefoon 
Liechtenstein! 
 
Timo 
Bezet. 
 
Piek en Poeke 
Ja hallo zeg, muizenkeutel, welk land is er dan eigenlijk nog over, zijn we te laat of zo? 
 
Timo 
Ik vrees van wel …. Wacht eens, ik heb nog een land, ja, inderdaad, er staat nog geen 
vlaggetje op de kaart. 
 
Piek en Poeke 
WELK WELK WELK? 
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Timo 
De Noordpool! 
 
Piek en Poeke 
DE NOORDPOOL? Hebt u een gaatje in uw hoofd of zo!? 
 
Timo 
De Noordpool of niets, een beker of niets. 
 
Poeke 
Een beker, we moeten wel, zus.... 
 
Piek 
Oké meneer, we doen het. Hoe gaan we te werk? 
 
Timo 
We willen eerst weten: wat gaat u doen met de Noordpool? Wat wilt u gaan toevoegen aan 
die sneeuwwoestijn? 
 
Piek tegen Poeke 
Wat gaan we doen? 
 
Poeke 
Eh, eh, we gaan alle dieren daar aankleden met roze, blauwe, oranje en groene mutsjes en 
sjaaltjes. Die Noordpool heeft zo weinig kleur… 
 
Piek in de telefoon: 
Hoorde u dat? Dat gaan we dus doen. 
 
Timo 
Dan kunt u meteen weg. Er is een hut voor u gereserveerd op het grote witte schip De 
Walrus. Het ligt in de haven, vertrek over precies, eh, achtenvijftig minuten. Veel succes. 
 
De zussen gooien de telefoon neer , pakken twee grote koffers en beginnen die vol te 
proppen met kleding. 
 
Dan stapt ineens de burgemeester binnen. 
 
burgemeester 
Zo dames, ik hoorde van jullie buurvrouw dat hier een heel lieve tweeling woont en … 
Ja! Jaha! Jaaaaaaaa!…. jullie zijn mijn honneponnen, mijn fladderjurken, mijn suikerbeestjes, 
mijn dagcrèmepotjes! Waar waren jullie nou, ik heb jullie overal gezocht… 
 
Poeke 
Opzij, ouwe zemelaar, wij gaan op reis. 
 
Piek 
Naar de Noordpool. Wij gaan een geweldige beker winnen. Onze grootste, onze laatste! 
 
burgemeester 
Op reis? Noordpool? Beker? Ik ga mee. Waar jullie gaan, daar ga ik. Jullie reis is mijn reis, ik 
laat jullie nooit meer alleen… 
 
Poeke 
Kan je breien? 
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burgemeester 
Ik kan alles wat jullie willen: insteken, doorhalen, af laten glijden… 
 
Piek 
Kom op dan, de boot vertrekt bijna… 
 
Allen af 
 
scène 14: de TV – uitzending, bij Noël thuis 
Noël kijkt met zijn vader en moeder naar het nieuws. 
 
Dit deel wordt op van te voren op video vastgelegd.  
 
Hier is TV Rijnmond* (aanpassen) met het nieuws. 
Regionaal nieuws: 
In Bernisse* is de heer van Delden burgemeester geworden na het plotselinge vertrek van 
de vorige burgemeester.  
Burgemeester van Delden heeft meteen een aantal verordeningen teruggedraaid: 
speeltuinen en sportvelden zijn geopend, er mag weer gelachen worden. 
Twee leerkrachten van een groep zes van De Bongerd* zijn ook plotseling verdwenen.  
De politie zoekt uit of hun verdwijning iets te maken heeft met het vertrek van de 
burgemeester. 
Intussen is meester Timo benoemd tot leerkracht van de groep. 
 
Internationaal nieuws: 
Bijzondere activiteiten te zien op de Noordpool 
(Er verschijnt een ‘luchtopname’ van een maquette van de Noordpool (oude plafondplaat) 
met dieren (bijvoorbeeld van chenilledraad) in fleurige jasjes.) 
Deze beelden zijn vanuit een vliegtuig gemaakt. U ziet zeehonden met verschillende kleuren 
wollen zwembroeken aan, ijsberen met felgekleurde wollen mutsen op en dassen om. Ook 
zijn er poolhazen met paarse en gele wollen jassen gesignaleerd. De wetenschap staat voor 
een raadsel. (Einde beelden Noordpool) 
In de studio spreken we met Professor Wilbert Zandstra. Hij is een van onze grootste 
geleerden op dit gebied; vroeger noemde men hem ‘Boekenkast’. 
 
Meneer Zandstra… 
 
Wilbert 
Zeg maar Wilbert… 
 
commentator 
Als ik het goed heb, Wilbert,  zijn er ook drie mensachtige wezens aangetroffen? 
 
Wilbert 
Dat klopt. 
 
commentator 
Twee lijken er overigens heel erg veel op elkaar, je zou haast zeggen een tweeling… 
 
Wilbert 
Tweeling? Mag ik die beelden nog eens zien? 
 
(Foto van Poeke, Piek en de burgemeester, zwaaiend staand op de maquette: (trucfoto) 
wordt getoond; Wilbert glimlacht) 
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Wilbert 
Ahaa!!! 
 
commentator 
Professor, de minister heeft u benoemd tot adviseur. Wat moeten we hiermee? Wat is uw 
advies? 
 
Wilbert 
We hebben hier met iets heel unieks te maken. Een kolonie als deze is nog niet eerder te 
zien geweest. Als we er op af gaan verstoren we de groei van deze kolonie misschien. Mijn 
advies luidt dan ook: niet verstoren, niet naar toe gaan, volledig met rust laten. 
 
commentator 
Dank u!  einde video 
 
vader 
Zet de TV uit: Wat is er Noël, je ziet zo wit? 
 
Noël 
Niks, er is niks. Hij staat op en loopt nadenkend tot de voorste rij van het publiek. Vader wil 
achter hem aan. 
 
moeder 
Nee, laat hem, pa, hij is onder de indruk.  
Die kleuren, die witheid, ze geven hem inspiratie! 
Dat is het moment waar elke kunstenaar met smart op wacht: IN – SPI – RA – TIE! 
Ik ben zo blij dat het je overkomt, jongen.  
Kom, stort je hart maar uit op het papier: schrijf het verhaal van deze kleurkolonie!  
Ga je gang! Je kunt het! 
 
Noël 
tot publiek: Ik kijk wel uit, ik ga dit verhaal niet opschrijven, dit Noordpool - avontuur mag 
nooit aflopen. Nooit. 
 
doek 
 
slotlied      track 12 
 
acht jaar samen leren,  
acht jaren voorbij 
acht jaren presteren 
acht jaar ik en jij 
 
’t is niet te geloven 
kleuterklas, groep vier 
elk jaar opgeschoven 
en nu, nu staan we hier! 
 
zullen wij ooit nog vergeten hoe het was: 
al die jaren werken in de zelfde klas? 
 
Nou dag, tot ziens maar,  
geef een hand en zwaai maar naar elkaar 
’t moet er nou toch eens een keertje echt van komen 
de basisschool wordt  
veel te klein en veel te nauw 
’t is nu tijd voor al die voortgezette dromen 
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het is gewoon, het hoort zo, 
acht jaren zijn genoeg 
basisschool, daar ga je! 
maar het afscheid komt te vroeg... 
maar het afscheid komt te vroeg... 
 
lieve juf en meester, 
hartelijk bedankt 
je hebt ons wat geleerd en 
gaf ons steeds de kans 
 
kans om te proberen, 
elke dag maar weer 
alles kan je leren 
het komt wel op een keer 
 
zullen wij ooit nog vergeten hoe het was 
al die jaren werken in de zelfde klas?  refr. 

 
of: 
1. 
Einde!  
Het spel is uit, dit is het einde! 
't is afgelopen!  
Einde!  
Groep acht voorbij, dit is het einde! 
't is afgelopen! 
 
Eind, nieuw begin. 
Een nieuw boek gaat voor ons open. 
 
2. 
Vrienden!  
Wat ook gebeurt: we blijven vrienden! 
Zo lang we leven! 
Vrienden!  
Jij hier, ik daar: we blijven vrienden! 
Zo lang we leven! 
 
Al die jaren leerden wij van maan, roos, plus en min, 
lezen, schrijven, rekenen met zin en tegenzin. 
Leren en leven: ze horen bij elkaar: 
nu is de basis klaar! 
 
 


