
OBER VAN NIKS 
 
een minimusical naar het prentenboek ‘Een ober van niks’ van Tjibbe Veldkamp en Philip Hopman, 
bewerkt door Hans Aalbersberg 

 
 
LIED: Aan tafel! 
 
aan tafel, aan tafel, 
we zijn hier in een restaurant 
de ambiance is heel charmant 
aan tafel, aan tafel, 
wij zitten in de adelstand 
en eten kers en pruimedant 
aan tafel, aan tafel, 
wij eten zalm met roomfondant 
fazant, al is – ie aangebrand 
 
koks 
AANGEBRAND???? 
 
gast 1 
Nee, nee, ’t was maar een liedje, aangebrand rijmt zo beeldig op roomfondant… 
 
koks 
Oh, ja…. 
 
aan tafel, aan tafel, 
we zijn hier in een restaurant 
de ambiance is heel charmant 
aan tafel, aan tafel, 
wij zitten in de adelstand 
en eten kers en pruimedant 
aan tafel, aan tafel, 
wij eten zalm met roomfondant 
fazant, want wij zijn koning – klant! 
 
(Aan het eind van het lied komt de ober op. Hij laat van alles vallen, sleurt tafellakens 
van tafels, serviesgoed sneuvelt. 
Hiervoor wordt o.a. een glijvlak gebruikt, vastgelijmde kopjes e.d.) 
 
koks 
Wat doet – ie weer z’n best 
Wat slooft – ie zich weer uit 
Wat doet – ie weer z’n best 
Alleen het helpt geen fluit! 
 
gast 1 
Wat een flut – bediening! 
 



gast 2 
Flut – ober! 
 
(De ober van niks gaat naar de keuken, naar de koks die gniffelend achter de deur 
staan, ze beginnen alweer met ‘wat doet – ie weer z’n best….) 
 
ober 
Wat moet ik nou, jongens, ik doe echt alles om het de gasten naar de zin te maken… 
 
kok 1 
Wat doe je weer je best…. 
 
kok 2 
…alleen het helpt geen fluit, hè, obertje? 
 
ober 
Nee, en ik weet echt niet hoe …. 
 
gast 3 
Ober, afrekenen! 
 
(De ober rent naar het restaurant, struikelt, glijdt over een tafel tussen de etende 
gasten door en valt voor gast 3 op de grond. Als hij op z’n rug ligt, steekt hij de 
rekening omhoog.) 
 
ober 
Dat is dat 14 euro. 
 
gast 4 
In geen veertien jaar, obertje! 
 
gast 3 
Je hebt er zo’n puinhoop van gemaakt dat we helemaal niks betalen. Kijk eens naar 
onze kleren! 
 
ober 
(Krabbelt op) Heb ik, heb ik dat gedaan? 
 
gasten 
Ja hallo, wie anders? 
 
koks 
Wat doet – ie weer z’n best 
Wat slooft – ie zich weer uit 
Wat doet – ie weer z’n best 
Alleen het helpt geen fluit! 
 
gast 1 
Het eten is hier heerlijk! 
 



gast 2 
Verrukkelijk! 
 
gast 3 
Maar genieten kunnen we er niet van! 
 
gast 4 
Nee, want: 
 
gasten 1,2,3,4 
Jij maakt er een puinhoop van! 
 
gastenlied 
 
Een echte ober  
haal je er zo uit 
een echte ober  
herken je meteen 
aan zijn manieren 
aan zijn gedrag 
hij heeft papieren 
hij heeft gezag 
 
 maar jij 
 dom obertje 
 een ober van niks, moet je weten 
 jij kunt 
 echt helemaal niks 
 jij prutst maar wat af: stuntelaar! 
 
een echte ober 
serveert heel netjes uit 
een echte ober 
is superbeleefd 
hij is voorkomend 
hij is beschaafd 
hij is fatsoenlijk 
hij is begaafd 
 
 maar jij 
 dom obertje 
 een ober van niks, moet je weten 
 jij kunt 
 echt helemaal niks 
 jij prutst maar wat af: stuntelaar! 
 
ober 
Lieve, lieve mensen, alsjeblieft, laat me het goedmaken! Ik trakteer op een heerlijk 
toetje. Jullie mogen kiezen: een dame blanche met extra veel chocoladesaus of een 
bananasplit met dubbel slagroom… 



 
gast 1 
Okee, okee, doe mij maar een bananasplit. 
Wij willen wel een dame blanche, maar als er chocoladesaus op onze kleren komt…. 
 
ober 
Ja, ja, ik bedoel nee, nee, natuurlijk niet. Gaat u lekker zitten, ’t komt er zo aan… 
 
(Hij rent naar de keuken, struikelt over een stoel, komt met stoel en al de keuken in.) 
 
ober 
Jongens, gauw, twee dame blanche en twee bananasplit. 
 
(De koks kijken hem verwijtend aan, maar gaan toch aan het werk) 
 
ober 
Klaar? Okee, duimen voor me, jongens: het moet nu goed gaan…. 
 
(De koks duimen, de ober serveert uit: het gaat weer vreselijk mis. De gasten pikken 
het niet meer. Improvisatie: ze schelden de ober uit en vertrekken) 
 
koks 
Wat doet – ie weer z’n best 
Wat slooft – ie zich weer uit 
Wat doet – ie weer z’n best 
Alleen het helpt geen fluit! 
 
koks 
(Helpen met opruimen, gaan dan weer naar de keuken. In de keuken hangt een 
scheurkalender, dezelfde als in het restaurant. Tegelijk met de ober scheuren ze een 
kalenderblad af. Ritmische muziek met papierscheurgeluiden klinkt. Na elke scheur 
rondkijken en roepen: ) 
 
Aantal klanten: NUL 
(Als ze bij 28 zijn aangekomen roepen de koks: ) 
 
Betaaldag! 
 
ober 
Betalen? Waarmee dan? 
 
kok 1 
Okee, we snappen het, geen klanten, geen geld, geen salaris en dus: geen koks! 
 
(De koks vertrekken.  
Ze willen pollepels en pannen meenemen, maar dat mag niet van de ober.) 
 
koks 
Geen salaris, dan maar de inventaris! 
 



ober 
Geen sprake van. Stel nou eens dat er toch klanten komen… 
 
koks 
Ach sukkel, hou jij je spullen maar, wij gaan, aju! 
 
ober 
(Gaat zielig aan het meest linkse tafeltje zitten en zingt zijn lied) 
 
lied 
 
Is alles naar wens? 
Heeft het gesmaakt? 
Nog iets van uw dienst? 
Of was het volmaakt? 
 
 Nee, nee, nee, 
 het was niet volmaakt! 
 Ik heb het weer eens flink verstierd! 
 Dit was 
 de laatste keer 
 Ik was weer eens: ongemanierd! 
 Ik ben een ober van niks 
 Ik ben een ober van niks 
 
Het was niet naar wens! 
Het heeft niet gesmaakt! 
Niets meer van uw dienst! 
Het was niet volmaakt! 
 
Ober van niks 
Ober van niks 
 
meisje 
Hallo! Wie bent u? 
 
ober 
Ik? Ik ben een ober, een ober van niks! 
Met soepballen gaat hij voetballen. 
Cola giet hij in je oor. 
Frietjes steekt hij in je neus, mayonaise smeert hij in je haar… 
 
meisje 
Gaaf! 
 
ober 
Gaaf?? 
 
meisje 
Ja, lijkt me hartstikke leuk. Restaurants zijn altijd zó saai! 



 
ober 
Saai? 
 
meisje 
Waar is de keuken, mag ik de keuken eens zien? 
 
(Ze lopen naar de keuken) 
 
meisje 
Ik zou jou best wel eens willen zien serveren: cola in je oor, hihihihi!  
Zal ik koken? Kan ik best hoor… 
 
ober 
Ik kan alleen serveren als er gasten zijn, en ik heb al een maand lang geen mens 
gezien. 
 
meisje 
Dus als ik zorg voor gasten, ga jij serveren? 
 
ober 
Hoe kan jij er nou voor zorgen dat …. Okee, probeer maar. 
 
meisje 
Het lukt me best, zal je zien. Ik eh, ik hang een groot bord buiten en daarop schrijf ik 
dat er hier eh, dat eh, nee, hoe laat we open gaan, goed? 
 
ober 
Wat helpt dat nou? 
 
(Het meisje pakt een groot etensbord en schrijft er met zwarte stift op: 
 
Hedenavond 
grote voorstelling 
Klungel de Clown speelt 
“De ober”  
 
(De gasten stromen binnen, alle tafels zijn bezet, het meisje staat in de keuken en 
kookt. De ober staat bij haar en gluurt regelmatig het restaurant in.) 
 
ober 
Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen. O, wat spannend, kan ik het nou maar één 
keer goed doen! 
 
meisje 
Het gaat fantastisch, zul je zien! 
(Ze gaat op een stoeltje staan en geeft de ober een kus) 
Zet hem op, je kunt het! 
 



(De ober zet voorzichtig een stap in de eetzaal, nog een stap, nog een, en dan 
struikelt hij en valt languit tussen de tafels, sleurt wat kleedjes mee. Hij krabbelt 
langzaam overeind. De gasten zijn niet boos, ze lachen en kijken heel vriendelijk en 
blij. 
Het uitserveren is deze keer één grote puinhoop. De ober lacht zenuwachtig, hij 
snapt er niets van. De gasten beginnen zelfs mee te knoeien. Het toetje vormt de 
climax. 
De gasten betalen en gaan gierend van het lachen naar huis. “Tot volgende week,” 
roepen sommigen. De ober en het meisje staan bij de deur en zwaaien ze uit. 
Het meisje stapt weer naar binnen, maar de ober doet een paar stappen naar buiten, 
draait zich om en bekijkt het restaurant.) 
 
ober 
Wat is er nou gebeurd? Eerst wordt iedereen vreselijk boos op mij, ik ben een ober 
van niks, een maand later doe ik precies het zelfde fout, en iedereen lacht om mij. 
Ik… 
(Hij ziet het bord, loopt er op af en leest het. Hij draait zich om naar het publiek. Het 
meisje staat weer in de deuropening en ziet dat hij het bord gelezen heeft) 
 
meisje 
Je bent toch niet boos, ober? 
 
ober 
Ik? Een clown?  
De mensen dachten dat ik een clown was, ze lachten om een clown, ze klapten voor 
een clown, ze hebben betaald voor een clown. 
 
meisje 
Ben je boos? 
 
ober 
Absoluut niet! Ik ben een ober van niks, maar ik ben ook een geweldig goede clown! 
Kom op, afwassen! 
 
Het hoort er altijd bij 
je hebt heel fijn gegeten 
maar je moet niet vergeten 
de afwas hoort er bij! 
 
 Dus: klieder kladder klater 
 smijt maar veel met water 
 gooi met schuim en sop 
 en ruim die puinzooi op! 
 
Het hoort er altijd bij: 
je hebt mogen bedienen 
en heel veel geld verdienen: 
de afwas hoort daarbij, dus 
 
 



ROLVERDELING 

rol wie activiteiten 
ober  zang, dans 
meisje  zang, dans 
kok 1  zang, dans 
kok 2  zang, dans 
kok 3  zang, dans 

kok 4  zang, dans 
gast 1  tekst 
gast 2  tekst 
gast 3  tekst 
gast 4  tekst 
gast 5   
gast 6   

gast 7   
gast 8   
licht   
geluid   
rekwisieten   
 


