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rollen: 
 
tante kenmerk activiteit rolverdeling 
Bertha mollig eten  

 
Fourchette mager vermageren  

 
Tidy netjes opruimen, stoffen, vegen  

 
Mes slordig troep maken  

 
Tutu danseres danspasjes  

 
Angina wordt ziek of is 

pas ziek geweest 
klagen  

Rigolo giechelig giechelen  
 

Chérie lief lief doen en praten  
 

Bob stoer stoer doen  
 

Trammelante kletskous, woont 
in Italië 

snel half Italiaans praten  

verder:    
Tinus    

 
10 Italiaanse 
acrobaten 

een acrobaat is 
groenig, ziek 

elk passend bij een van de tantes .  . 
.  . 
.  . 
.  . 
.  . 

postbode  mogelijke dubbelrollen  
 
 

kinderbeschermers 
1 t/m 4 

 mogelijke dubbelrollen  
 
 

circusartiesten 
1 t/m 4 

 mogelijke dubbelrollen  
 
 

De tantes en Tinus hebben ook een zangrol. 
 



HET TONEEL 
 
Er zijn drie plaatsen om te spelen: 
 
- het huis van tante Tramelante in Italië 
- het huis van Tinus en zijn tantes 
- het circus 
 
Tramelantes huis kan snel verbouwd worden tot Tinus’ huis, het circus kan op de vloer vóór het podium 
gespeeld worden. Zie ook onderstaande tekening. 
Een rookmachine zorgt voor stoom uit het cappuccino – apparaat van tante Tramelante en later voor het 
stoombad dat tante Angina met haar acrobaat in haar bed neemt.  
Angina’s bed is gemaakt van twee kleuterbanken, met daarop platen van hout of karton. Daar overheen 
kleden als dekens of als sprei. Daaroverheen een wit doek, zodat het geheel eerst dienst doet als buffet 
met keukenspullen in Tramelantes huis, en daarna, witte doek er af, als bed voor tante Angina. Het 
geheel moet wel op een hoger plateau gebouwd worden, voor de zichtbaarheid. De bankjes moeten ruim 
uit elkaar geplaatst worden. Zo kan later de acrobaat er makkelijk bij en kan de rook zijn weg naar buiten 
vinden. 
 
Voor Tinus’ verjaardag zijn nodig: 
- een grote taart aan de ene kant geheel met grijstinten is beschilderd / beplakt en aan de andere kant 

met werkelijke ‘lekkere’ kleuren. 
- een slinger met vlaggetjes, van links naar rechts tegen de achterwand van het speelvlak te spannen, 

makkelijk op te hangen en te verwijderen. De vlaggetjes zijn ook aan een kant grijs en zwart en aan 
de andere kant gekleurd. 

De acrobaten kunnen als volgt een toren bouwen: Zes sterkste / zwaarste kinderen maken een kring, half 
geknield en armen op elkaars schouders, zodat ze in één keer op kunnen staan. In het midden staat een 
sterke acrobaat. Drie kleine / lichte acrobaten springen tegelijk op en landen met hun knieën op de armen 
van de eerste zes. Op een teken van de hoofdacrobaat (un, due trè...) gaan de onderste zes staan. Snel 
kruipt Tinus er tussendoor, de acrobaat in het midden gaat ‘klaphandje’ staan en tilt Tinus in de 
menselijke toren omhoog. 
\ 
Verder nodig: 
Veel Italiaanse spullen, mandflessen, spaghettiflessen, een vlag (van crêpe – papier), maar in ieder geval 
een espressoapparaat. 
 



scène 1: 12 jaar geleden: Tinus wordt opgenomen door tien zussen. 
 
Het toneel is donker. De bel gaat, het is de postbode met een grote doos. 
De volgende conversatie is van te voren op band opgenomen. Door hun stemmen heen zijn 
babygeluidjes te horen van een tevreden baby. De dames spelen met vertraagde bewegingen 
terwijl hun stemmen klinken. 
 
postbode 
De post, alstublieft. 
Hier tekenen graag! 
Ja, zo, nou, goedemiddag! 
 
Chérie 
Hé, ik hoor een baby, wat lief! 
 
Mes 
Jij hoort altijd baby’s, Chérie! 
 
Bob doet Chérie en Mes na 
Hé, ik hoor een baby, wat lief! 
Jij hoort altijd baby’s, Chérie! 
Wat zeuren jullie nou! Maak open! 
 
Rigolo 
Hihihihihi, wat spannend! 
 
Mes 
Scheur dat papier eraf! 
 
Tidy 
Nee joh, voorzichtig, dan kan je het papier nog een keer gebruiken! 
 
Geluid van papierscheuren 
 
Alle tantes 
Oooooooohhh! 
 
Rigolo 
Een jongetje! Hihihihihihi! 
 
Chérie 
Wat lacht – ie lief! 
 
Tutu 
Wat een beentjes! Zou hij kunnen dansen? 
 
Fourchette 
Hij lijkt mij wat dik…. 
 
Bertha 
Hij lijkt mij van dun… 
 
Bob 
Stoer petje heeft hij op! 
 



Tidy 
Is hij voor ons? 
 
Cherie 
Dan zijn wij zijn tantes! 
 
Tutu 
Wat een teentjes… Het zijn er tien! 
 
Angina 
Natuurlijk zijn het er tien, hou toch op, ik krijg hoofdpijn van jullie! 
 
Tutu 
Ook tien vingertjes! We noemen hem Tien! 
 
Tidy 
Tien? Da’s toch geen náám zus… 
 
Mes 
We noemen hem Tinus! 
 
alle tantes 
En Tinus heeft tien tantes! 
 
Allen af, doos mee. 
 
scène 2: Italië 
 
De huiskamer wordt verlicht. Overal Italiaanse accenten: een vlag, een espresso – apparaat, 
chianti – flessen, een oude radio die een Italiaanse aria laat horen. Er staat veel Italiaans in 
deze monoloog – meest onzin. Als het te moeilijk is, schrap dan wat en volsta met een Italiaans 
accent!. 
 
Tramelante is aan het redderen in huis, ze zingt mee met de aria. 
 
Tramelante 
Ah, non appenda dalla finestra, multo maggiore, prima donna! En nu: een cappuccino!  
 
Ze gaat koffie zetten. Na een tijdje: cappuccinogeluiden en stoom uit de rookmachine. Tevreden 
gaat ze zitten met haar koffie op de bank.  
De postbode komt binnen en geeft Tramelante een brief. (Apart uitprinten!) 
 
Trammelante 
Hè, wat nu weer? Reclame of zo? 
 
Ze loopt naar de fax, scheurt het papier eruit, loopt, nog steeds meezingend, weer naar de bank 
en begint neuriënd te lezen. Ineens gaat ze rechtop zitten.  
 
problemi serii con Tinus.... 
 
per quanto tempo io non lo ha visto? 
 
 
 
 



Ze leest nu hardop. 
 
Trammelante 
Aan de opvoeders van Tinus. 
Lieve zus Tramelante! Deze brief kregen wij van de kinderbescherming! Lees hem! Help! Wat 
moeten we doen? 
 
Geachte dames, 
Tinus is door u de laatste elf jaren opgevoed. Hoewel wij weten dat u ontzettend uw best heeft 
gedaan om van Tinus een normale jongen te maken, hebben wij besloten Tinus in een 
pleeggezin te plaatsen. Tinus moet niet alleen door vrouwen worden opgevoed; een man is 
onmisbaar tijdens het opgroeien van een kind. 
Daarom, omdat wij denken dat Tinus als abnormaal kind zal opgroeien, hebben wij het 
volgende besloten: 
Vanwege de Kinderbescherming zal Tinus uit huis worden geplaatst, in een pleeggezin. 
 
Ah, Tinus! Per quanto tempo io non lo ha visto? 
Ach, hoe oud wordt hij nu? Twaalf? 
Devo vederlo immediatamente!  
 
Weg bij zijn tantes, mijn zussen, in een pleeggezin? 
 
Ik moet naar Ollanda, stante pede! 
Non hanno visto nulla ancora 
 
Ze pakt een koffer, doet er kleren in, pakt een hoed en een handtas. Ze zet de apparatuur uit en 
vertrekt. 
 
Licht uit, de kamer wordt omgebouwd tot de woonkamer van Tinus en zijn tantes. 
 
Scène 3: bij Tinus thuis 
 
De kamer wordt verlicht. De tantes zijn met hun bezigheden bezig, Tinus zit op z’n bed met een 
gameboy. Tante Angina ligt in bed. 
De bel gaat: acht tantes springen op, Angina gaat rechtop in bed zitten. 

 



Tramelante stapt binnen, met koffers en reiskleding. De andere tantes stellen zich in een rij op, 
het bed maakt ook deel uit van die rij. Tramelante gaat al haar zussen af, geeft handen, kust en 
noemt steeds hun naam voordat zij hun regel uitspreken. 
 
Bob 
Gaaf meid dat je gekomen bent! Echt vet! 
 
Bertha 
(Tegen Bob:)Hoezo vet? Jij vindt alles vet: mij ook! (Tegen Tramelante:)Wil je een stukje taart 
Tramelante? 
 
Rigolo 
Hihihihihi, geweldig, Tramelante! 
 
Tidy 
(Verschikt wat aan de kleding van Mes) Let maar niet op de rommel… 
 
Mes 
Wèlke rommel? 
 
Fourchette 
Gebruik je zoetjes in je thee? 
 
Tutu 
Wat een leuke Italiaanse schoentjes! Kan je daar ook op dansen, Tramelante? 
 
Chérie 
Daag, lieverd! 
 
Langzaam loopt Tramelante naar Tinus, die een eindje van de rij afstaat. 
 
Tramelante 
Elf jaar! Bijna twaalf jaar heb ik je niet gezien! Wat ben je groot geworden!  
Ik weet nog dat je werd gebracht, een pasgeboren jongetje bij de post!  
Il mio caro nipote, entra nei miei bracci! 
Kom in mijn armen, lekkere knuffel! 
 
Ze knuffelt uitbundig, Tinus vindt dat maar zozo. 
 
Bertha 
Er is koffie met koek! 
 
Chérie 
Er is thee! 
 
Fourchette 
….en er zijn zoetjes! (Rammelt met het doosje) 
 
 
Ze gaan gezellig aan de thee, Tinus in het midden op een krukje met een bak chips.  
Dan loopt Tinus naar Angina. 
 
Tinus 
Gezellig hè, tante Angina? 
 



Angina 
Ja ja, gezellig hoor, maar wat moeten we nu met de brief? Ik word zó ziek van die brief… 
 
Rigolo 
Die brief? Verscheuren, hihihihihihi! 
 
De andere tantes lachen mee, behalve Tidy 
 
Tidy 
NEE!  (iedereen stil) – Dat geeft troep! 
 
Mes 
Nou èn? 
 
Chérie 
Ik begrijp niet dat ze Tinus in een pleeggezin willen doen. 
 
Fourchette 
Onze Tinus is de beste van de klas! 
 
Bertha 
Hij haalt altijd tienen, dikke, vette tienen! 
 
Tidy 
Nooit een negen of minder… 
 
Tramelante 
Jullie opvoeding is dus prima – prima! 
 
Mes 
Maar die directeur van de kinderbescherming vindt dat niet: het is ongezond als een jongen 
alleen maar door tantes wordt opgevoed. 
 
Angina 
Zo ontwikkelt onze Tinus zich tot een abnormaal kind. 
 
Tutu 
Kan – ie altijd nog danser worden… 
 
Bob 
Onze Tinus, niet normaal? 
 
Rigolo 
En alleen maar omdat er geen man in huis is, een man, hihihihihi! 
 
Tinus 
Geen man? En wat ben ík dan? 
 
 
Ik ben Tinus 
 
refrein:  Ik ben Tinus 

en ik heb tien tantes 
ik snap niet 
wat er nu aan de hand is 

 



ik voel me hier thuis 
ik voel me hier vrij 
zij voeden mij op 
zij zorgen voor mij   refrein 
 
Maar nu moet opeens 
een mán toegevoegd! 
dus geen tantes meer, 
zij zijn onbevoegd 
 
brug: Maar een man ben ik zelf 
 al ben ik maar elf, 
 ik kan alles zelf 
 maar morgen word ik twaalf! 
 
Ik ben al elf jaar 
ik voel me hier vrij 
maar nu groei ik scheef 
(parlando) hoe kómen ze erbij! refrein 

 
Tramelante 
(leest de brief verder voor: ) 
Vanwege de Kinderbescherming zal Tinus uit huis worden geplaatst. 
Op zijn twaalfde verjaardag wordt hij overgebracht naar een pleeggezin met een normale 
moeder én vader. 
Wilt u ervoor zorgen dat Tinus die avond om vijf uur ’s middags gedoucht en wel klaar staat? 
Deze maatregel hoeft geen doorgang te vinden als er vóór vijf uur een man in huis komt te 
wonen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De directeur van de kinderbescherming. 
 
Tinus gaat bedroefd op zijn stapelbed zitten, met zijn rug naar het publiek. 

 
Tinus 
Ik wil niet weg! Ik ga niet weg! 
 
Tramelante 
Hoeft ook niet jongen! Wij lossen het wel op, hè, zussen? Accesi, possiamo farli! 
 
Bertha 
Komt dik voor mekaar! 
 
 



Fourchette 
Nou, ’t lijkt me niet eenvoudig… 
 
Tidy 
Maar hoe we het ook doen: we lossen het NETJES op. 
 
Mes 
Welnee: we maken een enorme bende als die lui van de kinderbescherming komen, en in die 
puinhoop vluchten we met z’n allen naar Italië. 
 
Tramelante 
Nee zeg, schei uit! Horrible! 
 
Tinus 
Ik wil gewoon hier blijven! Voor mij geen Italië! 
 
Angina 
Wat klets je nou toch over genitaliën? 
 
Rigolo 
Hihihihihi! 
 
Bob 
Kappen! We zoeken een oplossing! 
 
Chérie 
Ja. Hoe houden we onze lieve, lieve Tinus bij ons? 
 
Tutu 
Hoe ontspringt hij de dans? 
 
Tramelante 
Er zit maar één ding op: 
Dobbiamo trovare uno zio. 
 
Tutu 
Hùh? 
 
Tramelante 
We moeten een oom voor Tinus zien te vinden. 
 
Alle tantes 
Een oom? 
 
Tramelante 
Ja, een leuke oom, waarmee je leuk kunt kletsen. Nizza! 
 
Bertha 
Een gezellige dikkerd. 
 
Tutu 
Eén die lekker kan dansen… 
 
Bob 
En lekker stoer, met een motor of zo… 



 
Angina 
Hij mag best een beetje ziek zijn hoor…. 
 
Tramelante 
ABBASTANZA! 
GENOEG! Een oom waar we het allemaal over eens zijn! Kom op, we gaan de stad in, zoeken! 
 
 
Fourchette 
Ik ga in de sportschool kijken… 
 
Tutu 
En ik in de disco! 
 
tramelante 
Ik zal wel even naar de pizzeria gaan. 
 
Ze vertrekken. Als ze bijna weg zijn roept Angina, die niet meegaat: 
 
Angina 
Kijken jullie ook in het ziekenhuis? 
 
Tinus gaat bij angina’s bed zitten. 
 
Tinus 
Tante Angina, ik, ik wil niet weg, ik heb gewoon buikpijn van verdriet. 
 
Angina 
Ach jongen, dat heeft je tante Angina ook zo vaak, buikpijn. 
 
Tinus 
En mijn keel, helemaal dichtgeschroefd! 
 
Angina 
Och jongen, hoe vaak je tante Angina al keelpijn heeft gehad. 
 
Tinus 
Ja, maar mijn hoofd, mijn hoofd doet ook pijn…. 
 
Angina 
Heb ik oog m’n jongen, al jaren, en die dokters maar zeggen dat … 
 
Tinus 
Tante, heeft u ook ergens géén pijn? 
 
Angina 
Nou, eh, nu je het zegt; mijn linker grote teen, die eh, voelt eigenlijk best goed! 
 
Tinus (blij) 
Daar voel ik nou juist mijn verdriet het ergst! 
 
Angina 
Oh nou, maar toen ik zo oud was als jij heb ik érg veel last gehad van mijn grote teen, en in de 
jaren daarna, ach jongen…. 



 
De deur zwaait open. Negen tantes komen binnen, ze hebben negen kandidaat – ooms 
meegenomen. Bob heeft twee ooms bij zich: een stoere en een zieke, voor Angina.  
 
Tramelante  
 
oomlied 
 
Zussenlief, ik heb voor Tinus 
echt de ideale oom 
opvoedkundig 
reuze aardig 
echt een kerel uit een droom! 
 
(Bertha) 
Hij is dik en oergezellig 
houdt van sfeer 
ja meneer 
 
 Sorry zus, ’t is niet de ware 
 Tinus’ oom moet anders zijn. 
 Sorry zus, voor niks gespeurd: 
 deze oom is – afgekeurd 
 
Fourchette 
Hij is dun en eet heel weinig 
he’s so wise 
he’s so nice 
 

Rigolo 
Met zo’n kerel kan je lachen 
echt de top 
reuzenmop! 

Mes 
Hij is slordig, houdt van rotzooi 
grote troep 
beregoed 
 

Chérie 
Echt een vent om van te houden 
reuze lief 
hartendief 
 

Tutu 
Mooie benen, sterke spieren 
springt en danst 
heel wat mans! 
 

Bob 
Stoer en sterk met tatoeage 
hard en taai 
echt niet saai! 

Angina 
Soms wat ziek en vol met pillen 
wel wat sloom 
maar zó’n oom! 
 

 
 

 
Tidy 
Eh, mijn man is in de keuken, eh, schoonmaken… Joehoe, Alfred…. 
 
Alfred komt binnen met emmer, vloermop en hoofddoekje. 
 
tantes 
Sorry, zus…. afgekeurd! 
 
Tramelante 
Nou, lekkere heren waren dat. Hebben jullie niks beters? 
 
Bob 
Nee. En waar is jouw vent? 



 
Tramelante 
De pizzeria was dicht! Senza valore! 
 
De tantes ruziën nu door elkaar over wat nou een goede oom is. 
Tinus klimt weer op z’n bed en roept: 
 
Tinus 
KOPPEN DICHT!  
Altijd, áltijd waren jullie mijn lieve opvoed – tantes. En nu, op het belangrijkste moment van mijn 
leven. nou maken jullie ruzie. 
Kunnen jullie het nou gewoon niet even eens worden? Zo iets simpels als een oom! 
 
Tramelante 
De jongen heeft gelijk. Laten we ophouden met ruziemaken. Morgen kijken we wel verder. 
Morgen is Tinus jarig. Andiamo a letto. 
Laten we naar bed gaan. 
 
De tantes dekken Tinus nu één voor één toe en zeggen hem welterusten. Als iedereen geweest 
is komt Angina uit haar bed, geeft Tinus een nachtkus en vraagt: 
 
Angina 
Tinus, jongen, wat wil je voor je verjaardag? 
 
Tinus  
EEN OOM! 
 
licht gedempt, Tinus slaapt. 
Een paar tantes komen de kamer in en hangen de slingers op en zetten de taart klaar. 
 
scène 4: de verjaardag 
licht aan 
 
verjaardagslied 
 
En Tinus is jarig, helaas, helaas, 
hij wordt deze dag al twaalf jaar. 
Dat vinden wij allen niet prettig, nee nee, 
vanavond neemt men hem mee! 
Hij leve lang, hoera, hoera, 
maar wij zijn bang, o ja, o ja, 
wij zijn zo bang, o ja, o ja. 
 
Lang zal hij leven, 
niets kunnen wij geven; 
Hoe moet hij overleven zonder ons 
in een pleeggezin, in een pleeggezin? 

 
Bob 
Alsjeblieft jongen, een taart! 
 
Fourchette 
Niet teveel eten hè, anders word je te dik… 
 
Bertha 
Nou, hij mag best wat dikker hoor… 



 
Tidy 
Gecondo – ik bedoel, gefeliciteerd hoor. 
 
Mes 
Wil je een kus? 
 
Tutu 
Ik dans wat voor je… (het mislukt helemaal) 
 
Angina 
Ik heb ook eens zo’n verjaardag meegemaakt… 
 
Rigolo 
Het huilen staat me nader dan het lachen… 
 
Chérie 
Liefje, liefje, o, liefje toch… 
 
Bob 
Kop op jongen, ’t komt vast wel goed. 
 
De telefoon gaat. 
 
Tinus 
Voor mij! (Hij rent naar de telefoon en neemt op) Met Tinus… 
 
Stem 
Tinus, met de directeur van de kinderbescherming.  
Gefeliciteerd met je twaalfde verjaardag, knul!  
Vanaf vandaag kan het alleen maar beter met je gaan. We hebben een geweldig pleeggezin 
voor je gevonden. 
Wel klaarstaan vanmiddag jong! 
Goeie dag! 
 
Tinus loopt droevig weer naar zijn bed, en ook de tantes gaan verslagen zitten. 
 
Geluid van een omroepwagen en straatgeluiden: 
 
Dames en heren! Vandaag, Nella vostra città, in uw stad:  
Circus Italiano! Grootste circus in Europa! Tientallen Dieren, grappige clowns, messenwerper, 
vuurvreter, ballengooier! 
En…. de beroemde acrobatenbroers I Dieci Fratelli! Veni, vidi, veci! 
 
Tramelante 
Kom jongen. We gaan naar het circus, voor je verjaardag, ik betaal.  
Italiaans circus, moet goed zijn.  
Kom zussen, nog even plezier, voor het laatst… Sorriso! 
 
Ze vertrekken in een droeve stoet. 
 
Ze gaan in een halve kring om de piste zitten. Het publiek vormt de andere helft van de kring. 
De spreekstalmeester kondigt aan. 
Volgen enkele klungelige acts: 
 



- dieren: er wordt met knuffels gesprongen, gegooid en gegooid. 
- clown: slecht geschminkt, zwakke grappen 
- messenwerper: met kartonnen mesjes, ballengooier mist alle ballen, diabolo in de knoop. 
 
en dan: I Dieci Fratelli! 
Zij maken een aantal gymnastische trucs en bouwen dan een menselijke toren, waar bovenin 
nog een plaats overblijft. (Zie ook inleiding) 

 
Acrobaat 
È oggi qualcuno che ha suo compleanno? (of: We bouwen een toren. Het kind dat jarig is mag 
boveop ons klimmen!) 
 
Tramelante 
Hij vraagt of er iemand jarig is. Kom op Tinus… 
 
Tinus 
Maar ik voel me helemaal niet jarig… La – maar…. 
 
Tramelante 
Trekt Tinus overeind en sleept hem naar de acrobaten. 
Signore! Deze jongen is wel jarig maar hij voelt zich niet jarig… 
 
Angina 
Ach, dat heb ik ook meegemaakt… 
 
Fourchette 
Kom op Tinus, ga er nou maar heen! 
 
Tinus gaat. Hij mag boven op de toren klimmen.  
 
Bob 
Stoer hoor! 
 
Bertha 
Zou ik niet kunnen… 
 
 
Fourchette 
Zij zouden je niet hóuden bedoel je… 



 
Als Tinus bovenop staat krijgen ze applaus. 
 
acrobaat 
Ora andate giù. Zo, en nu weer afdalen! 
 
Tinus 
Nee! 
 
acrobaat 
Dovete, we houden het niet veel langer vol. 
 
Tinus 
Nee! 
 
andere acrobaten 
Ora andate!! 
 
Tinus 
NEE! 
Jullie moeten eerst beloven dat jullie mijn ooms worden, alle tien! Eerder ga ik er niet af! 
 
tantes en acrobaten roepen en gillen door elkaar 
 
Tinus 
NEE! 
 
(Als de acrobaten het niet zo lang houden zal de tekst sneller of ingekort gebracht moeten 
worden!!) 
doodse stilte 
De één na de andere tante staat op en loopt naar een acrobaat, ze tantes zeggen ‘ja’ en de 
acrobaten antwoorden met ‘si’. 
Tinus daalt af, tantes en acrobaten vallen elkaar in de armen. 
Ze vertrekken naar de woonkamer. Circuslicht uit, woonkamerlicht aan. 
 
scène 5: bij Tinus thuis 
 
De acrobaten en de tantes zitten gezellig bij elkaar. De zieke acrobaat is bij Angina in bed 
gekropen. Ineens ontsnapt een grote stoomwolk uit het bed. 
 
Tramelante 
Wat doen jullie? 
 
Angina 
We nemen een stoombed! 
 
De bel gaat. Alle acrobaten verstoppen zich achter banken en kasten. De zieke acrobaat kruipt 
onder de dekens. 
De kinderbeschermers stappen binnen. Strak in het pak, aktetassen e.d. 
 
k 1 
Wij komen Tinus halen. 
 
k2 
Wij zijn van de kinderbescherming 



 
Bob 
Kinderbescherming? Kinderbescherming? Wíj zijn de bescherming van Tinus! 
 
k3 
Ja, nee, erg lief van u, dames, maar onze brief was duidelijk: er moet een MAN in huis zijn! 
 
Bertha 
Eén man maar? 
 
k4 
Eén is genoeg! 
 
Chérie 
Is tien ook goed? 
 
k’s 
TIEN??? 
 
De acrobaten komen nu één voor één te voorschijn, met een vriendelijk Italiaanse groet. De 
zieke acrobaat het laatst, met een wolk stoom. 
 
k1 
Als de zaken er zó voor staan… 
 
Tinus (stoer, met petje dwars) 
Zo staan de zaken erbij, ja! 
 
k2 
Dan hebben wij hier niets meer te zoeken… 
 
k3  
Dan kunnen wij maar beter gaan… 
 
k4 
Eh, tot ziens… 
 
acrobaten 
un, due, tre: ARRIVEDERCI !!!! 
 
Kinderbeschermers af. 
 
Mes 
Kinderbeschermers noemen ze zich. 
 
Angina 
Ik ben vroeger ook wel eens door de kinderbesch… 
 
allen 
Nee, Angina, nu even niet! 
 
Bertha 
Nu kunnen we echt feest vieren! (Ze draait de taart met de gekleurde zijde voor) 
 
 



Fourchette en Tutu 
Dan ook even dit regelen. (Ze hangen snel de slinger andersom) 
 
Tidy 
Ja, maar met zoveel mensen in een huis, we houden het toch wel netjes, met eenentwintig 
man… 
 
Fourchette 
…en vrouw… 
 
Tinus 
…en kind… 
 
Chérie 
Natuurlijk lieverds, want wij zijn: 
 
allen 
De Tinusbeschermers 
 
 
TINUS! 
 
Tinus! 
Een man van twaalf, da’s onze Tinus! 
En met tien tantes! 
Tinus! 
Een man met ooms en tantes: Tinus! 
Tinus – de beste! 
 
 Wij voeden op 
 en zonder – kinderbescherming! 
 
tantes 
 
Tinus hoort bij ons, hij is al twalef jaar ons kind 
Wie niet ziet dat hij geniet is dom en stekeblind! 
Tinus en tantes: dat gaat zonder bezwaar 
Zij horen bij elkaar! 
 

Tinus 
 
   Italiaanse ooms erbij, dat wordt dus dubbel pret: 
   pizza en spaghetti, regelmatig laat naar bed. 
   Tien tantes, tien omes: ik heb het voor elkaar, 
   zo word ik honderd jaar! 
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