Even uw aandacht…
Deze ‘smaakmaker’ laat u toe kennis te maken met dit werk.
Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het
mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid.
Indien deze smaakmaker u bevalt, raden we u aan het volledige
toneelstuk te ontlenen en te lezen voor u tot de aankoop van
boekjes voor opvoering beslist.

Veel leesplezier!
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PERSONAGES
(8 kinderen)

VERTELLER :
MEVROUW HAAS :
PIETJE MUIS :
VOS :
TIJGER :
OLIFANT :
NEUSHOORN :
KIKKER :

DECOR
De scène is verdeeld in twee delen. Een deel, het kleinste, stelt de kamer van
mevrouw haas voor. Er staat een rustbank. Het andere deel is neutraal. Er ligt
een deurmat met welkom op.

KORTE INHOUD
In dit verhaal wordt de kleine en onbenullige muis voorgesteld als de sterkeren
die zelfs in staat is de machtigste dieren af te schrikken. Vrij bewerkt naar een
oud Afrikaans sprookje.
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(Pietje Muis maakt zijn ochtendwandelingetje. Hij rent blijgezind over de
zonnige paadjes, springt over takjes en kruipt door het struikgewas. Maar na
een tijdje wordt hij moe.)

PIETJE MUIS : Ai, ai, ai! Ik ben er moe van geworden. Mijn vier pootjes doen pijn.
Tijd dus om even te rusten. Gelukkig ben ik hier bij het hol van mevrouw haas.
(kijkt binnen) Dat is oké. Er is niemand thuis. Hier kan ik een tijdje rusten. (Hij
stapt binnen, kruipt op een zachte ligbank en valt in slaap.) Lekker! Even mijn
ogen dicht doen. (hij slaapt.)

(Na een tijdje staat mevrouw haas aan de ingang.)

MEVROUW HAAS : Eindelijk gezellig thuis. Hier voel ik me nog het veiligste.
PIETJE MUIS : (schrikt wakker) Ooo… Potverdorie! Sta me bij. Straks komt mevrouw
haas binnen en dan denkt ze dat ik een inbreker ben. Wat moet ik doen?
(trippelt zenuwachtig heen en weer.) Ik weet het! Ik zal ze afschrikken. (Hij zet
zijn keel open en roept zo hard als hij kan met zijn handen als een toeter aan
de mond.) Ik ben een vreselijk monster. Al wie binnenkomt die trek ik het vel
af, ik stamp in zijn buik en ik trap hem plat!
MEVROUW HAAS : (Voor de ingang. Ze luistert naar die dreigende woorden en
bibbert van angst) Oei, oei, oei. Wat nu gedaan? Er zit een vreselijk monster in
mijn huis. Help! Wie kan mij helpen? Help! Help!

(De vos komt voorbij)

VOS : Wel mevrouw haas, wat scheelt er?
MEVROUW HAAS : Een ramp! Een grote ramp! Er is een vreselijk monster in mijn
huis gekropen. Wie kan me helpen?
VOS : (spottend) Jij bent ook altijd bang. Een echt hazenhart ben je. Jij bent zelfs bang
van je eigen schaduw. Ik zal dat monster eens vlug uit je huisje halen. (Hij
stapt naar de ingang.)
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