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Rollen 
 
Kapitein Grootoor 
Stuurman (m/v) 
Ella, vrouwelijke matroos, helft van tweeling 
Bella, vrouwelijke matroos, helft van tweeling 
Politieagent (m/v) 
Otto, mannelijke matroos, helft van tweeling 
Arno, mannelijke matroos, helft van tweeling 
Kokkie (m/v) 
Timmerman (m/v) 
Verstekeling, Paula 
Schatje, vrouw van de kapitein 
Maffio/zeemeerman 
Papegaai (alleen stem) 
 
 

Lijst attributen (met dank aan J.W.)  
 
Piratenschip, met luikjes, patrijzen, mast en kraaiennest 
Vogelkooi met papegaai (aan touwtje) 
Touwen 
Zeilen 
Anker met touw 
Stuurwiel 
Hangmat 
Bezem (2x) 
Roeiboot met roeispanen 
Strijkbouten (2x) 
Schrobspullen (dek) 
Gereedschap, o.a. zaag/vijl 
Hengel (2x) 
Schatkist 
Ring (groot) 
Pan 
Grote vis 
Vissengraat 
Skateboard-met-zeil-op-wieltjes 
Verrekijker 
Fles 
Mes, peper en zout 
Aparte roeispanen 
Vuurtorenlicht 
Onweer- / regen- / stormgeluid 
Groot oor (kapitein) 
Politiepet 
Onbewoond eiland met palmboom 

 

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de auteur/uitgever 
worden vermenigvuldigd. Gehele of 
gedeeltelijke opvoeringen waarvoor 
deze tekst wordt gebruikt dienen  - in 
verband met verschuldigde 
uitvoeringsrechten - vooraf te worden 
gemeld aan Makoenders/Wouter van 
Schie, bij voorkeur via e-mail: 
makoenders@kpnmail.nl.  
 
Voor meer informatie en contact met 
Makoenders, zie www.makoenders.nl. 
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(Het toneel is een piratenschip, genaamd 'Boevenboot'. De letters zitten elk apart 
vastgemaakt op het zeil (of alleen de 'B' is apart). Het schip heeft luikjes, 
patrijzen, mast en kraaienest (waar een ‘kraai’ in zit); vogelkooi met papegaai 
hangt rechts vooraan. 'Beneden' is de kajuit van de kapitein. Matrozen Otto en 
Arno, identieke tweelingbroers, staan op dek; ze zijn aan het werk met touwen of 
zeilen, verrichten telkens exact dezelfde handelingen; Kokkie zit links opzij te 
vissen, de timmerman is z’n zaag aan het vijlen; de matrozen zingen een liedje; 
er ligt een stapeltje zeilen) 

 
 
EERSTE BEDRIJF 
 
(Matrozen zingen, bijv. 'Varen, varen, over de baren', totdat kapitein opkomt, bijv. 
met ooglap) 
KAPITEIN: (op) Vrouw! Vrouw! …Schatje, waar ben je?! …Mannen, heeft iemand 
mijn vrouw gezien? 
OTTO en ARNO: Nee, kapitein. 
KAPITEIN: Misschien is ze nog aan het zwemmen, of is ze aan het stoeien met 
de haaien… (kijkt over de reling, wijst in het water). Kijk, daar gaat ze! Hmmm… 
Laten we het anker maar ophalen en snel vertrekken… Hahahaha! 
OTTO en ARNO: (kijken zeer verschrikt ook over de reling) Maar kapitein, uw 
vrouw… 
KAPITEIN: Geintje, mannen, geintje…! Hahahaha! 
SCHATJE: (vanachter coulissen, links) Joehoe, hier ben ik… 
KAPITEIN: Mooi. Mannen, hijs de zeilen! We gaan! (Ogenblikkelijk gaan de twee 
matrozen het anker lichten en het zeil hijsen) 
PAPEGAAI: Hijs de zeilen! We gaan! 
KAPITEIN: (tegen Kokkie) Mogge, Kokkie, zo, haha, wat eten we vandaag? 
(Kokkie tilt hengel op, er zit niets aan) 
PAPEGAAI: Wat eten we vandaag? 
KOKKIE: Nog niet veel, kapitein! 
KAPITEIN: Hmm. Doorwerken, Kokkie! Of anders krijgen de haaien vanavond 
toch nog lekker eten! Hahaha!… …Vrouw! (maakt handgebaar aan oor dat hij 
iemand hoort aankomen; Arno en Otto pakken een bezem en gaan vegen) 
SCHATJE: (vanachter coulissen, links) Ik kom! (even later op, met handdoek op 
het natte haar) Jajaja, hier ben ik al. 

KAPITEIN: Ja, ik hoorde je ook al aankomen, nog voordat je onderweg was. 
SCHATJE: Jaja, je hebt er maar één, maar je kan er héél goed mee eh… 
horen… 
KAPITEIN: Wat zei je? …Jazeker! Jazeker! …Schatje, steek je vinger eens naar 
me uit… (Schatje doet dat op de ik-haat-je-vinger-omhoog-manier, glimlacht hier 
even triomfantelijk bij naar het publiek; kapitein schrikt) ...Neenee, zo bedoel ik 
het niet! Kanonnen! Ik bedoel je wijsvinger. Kijk dan toch eens… (laat ring zien) 
Uit de schatkist… Eerlijk gejat, gisteren, gestolen van dat schip uit Afrika. Die 
boot heet trouwens toevallig de Afrikaanse Schat, hahahaha… Wat toepasselijk, 
hahahaha! (pakt haar vinger en schuift ring eraan) 
SCHATJE: O, lieveling! Dank je wel! Wat houd ik toch van je! (vliegt hem om nek, 
maar kapitein weert af) 
KAPITEIN: Niet waar iedereen bij is, Schatje, toe… 
SCHATJE: Nou, dan geen kusje.. (loopt trots met ring om vinger weg…) 
KAPITEIN: Ella! Bella! …Hè, waar zit die tweeling nou…! 
(Ella en Bella, tweelingzussen, de één wat lang en dun, de ander wat klein en 
mollig, steken één voor één hun hoofd slaperig uit een patrijspoort, zij doen niet 
steeds precies hetzelfde) 
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ELLA: De kapitein roept… 
BELLA: …dan kunnen we beter maar komen… 
KAPITEIN: Ella! Bella! (ze komen aan dek en saloueren; Arno en Otto stoppen 
met vegen, ze kijken naar Ella en Bella) Maak mijn hangmat klaar! 
ELLA en BELLA: Huh? …Ai, ai, sir! 
KAPITEIN: Wat ai ai? …Aan het werk! 
ELLA en BELLA: Ai, ai, sir! 
KAPITEIN: Wat zeg ik nou, potverdrie! Moet ik jullie laten kielhalen?! 
PAPEGAAI: Kielhalen! Kielhalen! 
ELLA en BELLA (wijzen geschrokken over de reling naar het water, schudden 
dan het hoofd) Nee, nee, wij kunnen niet zwemmen… 
KAPITEIN: O, o, o… En nou opschieten! Stelletje nietsnutten! 
(Ella en Bella kijken elkaar beetje sloom aan, knikken bevestigend dat ze 
nietsnutten zijn en gaan af)  
KAPITEIN: Stuurman! 
STUURMAN: (vanachter coulissen) Ik kom eraan, pakkietein! (even later op) Ik 
ben d’r, pakkietein! 
KAPITEIN: Kappietein, Kap-pie-tein, druiloor! 
STUURMAN: Jazeker, ik ben een uiledrol, pakkietein, eh… kapitein. 
KAPITEIN: (met hand eerst aan hoofdzijde waar geen oor zit, daarna met hand 
achter grote oor) Wat zei je, noemde jij mij toch weer Pakkietein? Het is Ka-pi-

tein! Ka-pi-tein!! Ka-pi-tein!!! Lamzak! 
STUURMAN: (berustend) Jawel, kapitein, ik ben een zaklamp! Zeker! 
KAPITEIN: Uit mijn ogen! (Stuurman loopt weg) Kom direct terug! 
STUURMAN: Maar u zei… 
KAPITEIN: Doe wat ik zeg! 
STUURMAN: Maar dat deed ik… 
KAPITEIN: Nou, dat is dan ook voor het eerst… Let op! Drie knopen naar rechts! 
STUURMAN: (kijkt naar zijn  jasje, naar zijn knopen) Hoe bedoelt u? Moeten we 

niet recht door zee? 
KAPITEIN: (boos) Drie keer rukken aan het stuurwiel naar rechts, paardebloem! 
STUURMAN: O. Maar… eh… ik vind zelf rozen mooier, pakkiet…, eh kapitein. 
…Ai, ai, sir. Ik zal sturen... 
(We zien hem vervolgens aan het stuur draaien. Ella en Bella komen terug met 
hangmat, waarmee ze vervolgens lang bezig zijn om op te hangen, uit te 
proberen en dergelijke; Timmerman, Kokkie, Otto en Arno kijken meewarig en 
hoofdschuddend  toe) 
STUURMAN: O!!! (het stuur schiet los, Stuurman heeft het in zijn handen en we 
zien aan de spelers dat het schip een beetje heen en weer gaat; de stuurman wil 
het stuur weer vastzetten, maar dat lukt niet) 
STUURMAN: Himmerman, telp!!! Eh… Timmerman, help! 
TIMMERMAN: (op) Wat scheelt eraan, Stuurtje? 
STUURMAN: Ik… eh… draaide aan het stuur en toen schoot-ie los. 
TIMMERMAN: Welke kant draaide je op? 
STUURMAN: (in ernst) De goeie… 

TIMMERMAN: Juist. Nou, da’s duidelijk... De beste stuurlui staan aan wal... 
Eh…, laat mij maar effe (pakt hamer, zaag, beitel, schroevendraaier, stopt 
potlood achter oren, neemt duimstok erbij; doet het stuur terug, geeft er twee, 
drie klappen op) Zo, klaar is Jan.  
STUURMAN: Nee, dat klopt niet. 
TIMMERMAN: Het klopt wel. Kijk maar, je stuurtje is gerepareerd, Stuurtje. 
STUURMAN: Nee, het klopt niet. 
TIMMERMAN: Wat niet? 
STUURMAN: Het is: Klaar is Kees, en niet Jan. 
TIMMERMAN: Maar ik heet geen Kees. 
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STUURMAN: Hoe dan? 
TIMMERMAN: Jan. 
STUURMAN: O. 
TIMMERMAN: P 
STUURMAN: Q 
TIMMERMAN: RSTUVW 
STUURMAN: XYZ doen ook nog mee... 
TIMMERMAN: (droog) Joechee. 
STUURMAN: (enthousiast) H. 

TIMMERMAN: I, eh…Ja… 
 
(Stuurman zorgt intussen dat de boot weer recht vaart en wist zich het zweet van 
het voorhoofd, timmerman gaat weer verder met zijn zaag scherpen, kapitein 
gaat hoofdschuddend af; stuurman blijft aan het sturen, valt af en toe bijna in 
slaap, schrikt wakker en geeft ruk aan het stuur; al die tijd zijn Ella en Bella met 
de hangmat in de weer geweest, Kokkie vist, Otto en Arno gaan af) 
 

(eventueel: tussendoor vaart Maffio in zijn roeiboot langs (of elders in de 
zaal), maar er is geen reactie van de anderen op de boot) 
 
MAFFIO (tegen publiek): Hallo allemaal! Hier word je moe van, hè, varen 

in je eentje. Iek zoeke die boot van die kapitein. Iek goed zoeken, want 
die schat is waard viel geld. Iek wille graag die schat hebbe! ...Nou, iek ga 
gauw verder kaike... Ciao! 

 
(Ella en Bella roepen de kapitein om te zeggen dat de hangmat klaar is.) 
BELLA: Kapitein! 
KAPITEIN: (vanachter de coulissen) Meneer de Kapitein! 
BELLA: Meneer de Kapitein… 
KAPITEIN: (op) Ja, wat mot je? 
ELLA: Meneer de Kapitein, uw hangmat hangt, KAPITEIN: Hmm… Dat werd tijd 
ook! (loopt naar hangmat, gaat erin hangen en valt er meteen weer af; Ella en 
Bella kijken toe; zij en Kokkie en Timmerman lachen heel even) Potverdrie!!!  

ELLA en BELLA: O,o… de kapitein… 
KAPITEIN: …Hier komen! (ze komen bedremmeld dichterbij) Grrrr... Jullie 
stelletje guppen! Stekelbaarzen…! Alle haaien! Je kan nog niet eens een 
hangmat ophangen! Waar heb ik jullie nou voor…?! Uit mijn ogen!!! …Nou ben ik 
kapitein van de piraten, en nou moet ik notabene zélf mijn hangmat ophangen! 
Dat is toch niet te geloven, mensen. Kijk (tegen publiek), ik maak tenminste échte 
zeemansknopen in dat touw… (Ella en Bella kijken toe hoe kapitein vervolgens 
plaatsneemt in hangmat; ook nu valt hij er zelf af, kijkt zeer verbaasd, schudt 
hoofd, is woedend, Ella, Bella, kokkie en Timmerman lachen nu weer) 
KAPITEIN: (roept) Schatje?! (verstekeling laat even haar gezicht zien door 
patrijspoort) 
PAPEGAAI: (ook roepend) Schatje! 
SCHATJE: (vanachter coulissen, links) Wat is er? 
KAPITEIN: Ik ben gevallen…! Ik heb au! (begint als een kind te huilen) En 
iedereen pest me…  
SCHATJE: (op van links; ondersteunt huilende kapitein en neemt hem mee naar 
links, toneel af) Kom maar gauw bij me… (kapitein gaat grommend af, Schatje 
doet lief tegen hem; Stuurman gaat ook af, en Ella en Bella gaan af en nemen de 
hangmat mee) 
 
KOKKIE: (heeft nu beet) Aha! Beet! Yes! Even kijken… Hmm, we eten gerookte 
zalm vandaag… (laat grote vis zien, met sigaret in de bek; timmerman komt 
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kijken, Kokkie gaat rechts op toneel eten klaarmaken, werkt met mes, gooit er 
‘beetje’ peper en zout bij…, gooit een vissengraat in zee, neemt af en toe een 
slok frisdrank uit een fles; timmerman ruikt even bij Kokkie) 
TIMMERMAN: Dat ruikt prima, Kokkie! (sarcastisch) ’t Is zo net of je écht koken 
kan… Nou, ik ga effe een tukkie doen…  
KOKKIE: (licht geïrriteerd) Ja, ik ook. 
TIMMERMAN: Ja, jij kookt. 
KOKKIE: Nee, ik óók. 
TIMMERMAN: O. 
KOKKIE: P! 
TIMMERMAN: Q! 
(beiden onder het afmaken van het alfabet af) 
 
ARNO: (nadat hij gecontroleerd heeft dat timmerman en Kokkie weg zijn) Otto? 
OTTO: Ja, Arno? 
ARNO: Hoe is het met de schatkist van die Afrikanen? 
OTTO: Hoezo? Die zit vol met goud en juwelen, dat weet je toch. En dat is 
allemaal voor de kapitein. 
ARNO: Tja… 
OTTO: Tja… 
ARNO: Wij krijgen er niks van… 
OTTO: Nee, tuurlijk, wij krijgen gewoon ons salaris, drie eurostuivers, de rest is 
allemaal voor de kapitein. Zo gaat dat nou eenmaal ook altijd in 
jongensboeken… 
ARNO: Maar Otto… 
OTTO: Ja, Arno… 
ARNO: Dit is helemaal geen jongensboek… 
OTTO: Nee, dit is een toneelstuk waarin alles kan…! Tuurlijk…! 
ARNO: Juist! Dus… 
OTTO: Dus…? 
ARNO: Dus hoeft de schatkist helemaal niet voor de kapitein te zijn… 
OTTO: Nee, dat klopt. Tuurlijk, dat hoeft niet, maar het is wél zo… 
ARNO: Tuurlijk, tuurlijk…, hè, nou begin ik ook al te tuurlijken…maar… (fluistert 
iets in Otto’s oor, wiens ogen beginnen te stralen, maar dan is Otto bang) 
OTTO: Maar als we gepakt worden…  
ARNO: Dan hebben we goed pech, en worden we levend gevoerd aan de 
haaien…  
OTTO: (loopt naar voren, kijkt over de reling) Getver… En we kunnen niet eens 
zwemmen… 
ARNO: (kijkt ook over de reling) Getver.. ja… Maar, ons plannetje zál slagen… 
Neem dat van mij aan! (Ella en Bella komen nu op) Alleen: niks tegen Bella en 

Ella zeggen, hè… 
OTTO: Tuurlijk niet! Daar zijn wij toch een tweeling voor… En tegen de kapitein 
ook niet, denk ik, hè? 
ARNO: Nee, uiteraard niet! Slome duikelaar! (geeft Otto trap tegen zijn kont) 

OTTO: Tuurlijk! Dat zeg ik toch! 
ARNO: Dan is het goed. Nou, ik word er opgewonden van, ik moet even pissen 
naar de vissen… (Arno af naar achterkant toneel, gaat daar met rug naar publiek 
lang staan plassen, en laat een flinke scheet toe) 
 
(Ella en Bella lopen op Otto af) 
ELLA: Waar hadden jullie het over? 
OTTO: Ik zeg niks tegen jullie hoor! Ik ga niet vertellen dat wij de scha… (doet 
gauw hand voor de mond) 

ELLA: Wat zeg je? 
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OTTO: Niks, niks… 
BELLA: Ja, je zei wel wat! 
OTTO: Tuurlijk, tuurlijk, geef ik toe. Maar ik zeg niks tegen jullie… 
(Bella en Ella pakken Otto beet)  
BELLA: ‘Tuurlijk’ ga je dat ons wel vertellen. En wel nu meteen! Of wil je een tik 
voor je billen? 
OTTO: Neenee! Niet doen! Ik zal het vertellen… Maar niet tegen Arno zeggen 
hoor… Dan krijg ik een pak slaag van hém… 
ELLA (dreigend) En nou praten jij! (Arno laat vervolgens  een scheet) 
OTTO: (wenkt Bella en Ella, die met hun gezichten heel dichtbij komen; roept dan 
ineens hard) Boeh!!! (Bella en Ella schrikken opzij, Otto rent weg, Bella en Ella 
erachteraan; Otto verschuilt zich (neusophalend vanwege de stank van de 
scheet) achter Arno, die net zijn gulp dichtritst en zich nu omdraait) 

ARNO: Wat moeten jullie tegen m’n broertje? 
ELLA: Hij wil niet zeggen wat jullie daarnet hebben afgesproken! 
BELLA: Wij willen dat ook weten! Het gaat zeker over de schatkist, hè? 
OTTO: (knikt angstig van ja) Ja, ja, eh… (Arno kijkt hem boos aan, dan schudt 
Otto meteen het hoofd van ‘nee’) Nee, nee… 
BELLA: (tegen Ella) Zie je wel! 
ARNO: Wat zie jij wel dat ik niet zie? De schatkist is van de kapitein en daar mag 
niemand aankomen! Hoor je dat? Niemand! (knipoogt naar Otto)  

ELLA: Heb je iets aan je oog? 
ARNO: Ja, dat klopt, er zit een vuiltje aan mijn oog… 
ELLA: (oprecht poeslief) Ik haal het er wel even uit (haalt vuiltje eruit, en geeft 
snel kusje op wang Arno) 
ARNO: (verbaasd) Krijg nou wat! (Otto en Bella kijken naar Ella en Arno, daarna 
een beetje verliefd naar elkaar) 
BELLA: Ja, krijg nou wat! (kijkt naar zee) 
PAPEGAAI: Krijg ik ook wat? 
ELLA, ARNO en OTTO: Wat? 
BELLA: Nou, kijk eens wie daar aan komt! 
OTTO: (kijkt, schrikt) Help! O jee, de waterpolitie… Tuurlijk, tuurlijk… de 
waterpolitie, net nu wij een schat aan juwelen en goud aan boord hebben… 
Oooo…. 
ARNO: Hè, jesses! (nerveus) Ooooo, ik moet er van plassen… 
PAPEGAAI: Ik moet plassen! 
OTTO: (tegen Arno) Alweer? Je bent net geweest… 
ARNO: Jajajaja, maar altijd als ik politie zie, moet ik plassen… (houdt hand voor 
broek) 
 
KAPITEIN: (kapitein op) Mannen, ik hoor de waterpolitie! (kijkt uit over zee met 
kijker en ziet waterpolitie; Stuurman op)  
ARNO: Snel, haal een doek of een lap! Weg die B! 
BELLA: Doek, lap? 
ARNO: O, o, snap dat dan! Weg met die B! 
BELLA: Welke B? 
ARNO: De B van Boevenboot, snel!, een doek ervoor! 
ELLA: (rent kajuit in, komt even later terug met witte lap en hangt deze voor de B, 
nu staat er ‘oevenboot’) 
STUURMAN (luid roepend:) Lopitie! Lopitie! (Verstekeling opent patrijspoort half, 
zaal ziet haar  gezicht, daarna poortje weer dicht) 
TIMMERMAN: (op, met suffe, slaperig hoofd) ...Krijgen we een bekeuring? 
KOKKIE: (op, ook met slaperig hoofd) ...Is de vis al gaar? 
KAPITEIN: (ingehouden woedend) Je waarschuwt nogal laat, Stuurman, en het is 

politie, po-li-tie! 
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STUURMAN: Jawel, pakkiet…, eh… kapitein! 
 
POLITIEAGENT: (op, vanuit zaal, op skateboard-met-zeil-op-wieltjes) 
Goedemorgen, dames en heren! …Mag ik u twee vragen stellen? 
KAPITEIN: Waarover precies, smer…… eh… meneer agent? 
OTTO: (kleintjes, nerveus) Toch niet over de scha… (krijgt por van Arno) 
…schattige roze sokken van Bella hier? 
BELLA: (tilt pijpen en één been omhoog, heeft roze kous vol met gaten; is 
gevleid) Vind je? Dank je! 
POLITIEAGENT: Neenee. Vraag één: jullie zijn toch geen piraten, hè? (allen 
schudden het hoofd, Otto eerst van ‘ja’, krijgt dan een por van Arno, en schudt 
meteen daarna ook ‘nee’)  
TIMMERMAN: Ik ben een timmerman, maar hunnie… (wijst op de matrozen) 

…zij zijn pira… 
POLITIEAGENT: …Ja, ik zie het al… (wijst op Arno en Otto) Ja, jullie lijken op 
elkaar, jullie zijn zeker… 
OTTO en ARNO: …Ja, wij zijn tweeling…  
POLITIEAGENT: Juist. (tegen Bella en Ella) Maar jullie duidelijk niet… 
BELLA en ELLA: …Jawel, wij zijn ook een tweeling…! 
POLITIEAGENT: Echt waar? (schudt hoofd) Nou oké dan, oké. 
PAPEGAAI: Olé! 
POLITIEAGENT: Huh? 
PAPEGAAI: Huh? (politieman kijkt even geërgerd naar papagaai) 
POLITIEAGENT: Stom beest! 
PAPEGAAI: Stomme smeris! (politieman kijkt opnieuw geërgerd naar papagaai) 

POLITIEAGENT: Wat? 
PAPEGAAI: Wat? 
POLITIEAGENT: Hoe dan ook… Hebben jullie een verstekeling gezien? 
ELLA: Een wat, meneer agent? 
KAPITEIN: Een verstekeling, mannen. Dat is iemand die zonder betalen 
meevaart, die je op een gegeven moment ontdekt en dan lekker overboord smijt 
en aan de haaien voert… Hahahaha! (allen lachen mee, Verstekeling laat even 
haar verschrikte gezicht zien door de patrijspoort) Nee, meneer agent, van dat 

soort hebben we er hier niet één… 
POLITIEAGENT: Oké. 
PAPEGAAI: Olé! (politieman kijkt even geërgerd naar papagaai) 
POLITIEAGENT: Dan vraag twee… (Bella steekt haar vinger op en vraagt om 
aandacht) 
KAPITEIN: Wat is er, Bella? 
BELLA: Nou, kapitein. Meneer de smer... eh... agent zou ons twee vragen 
stellen. Hij heeft al gevraagd of we piraten zijn, én of we een verstekelbaars aan 
boord hebben… 
KAPITEIN: Heel goed, Bella! 
POLITIEAGENT: Nou goed. Vraag drie dan. Hebben jullie goud en juwelen aan 
boord? 
STUURMAN: Joud en Guwelen? Niks hoor, dat hebben wij niet! Nee hoor! Echt 
niet! 
POLITIEAGENT: Zal ik het schip even inspecteren? (loopt een paar passen 
richting kajuit) 
KAPITEIN: Maar natuurlijk, meneer de agent, komt u maar verder! 
POLITIEAGENT: Nou, laat dan maar, dan vertrouw ik het wel… 
KAPITEIN: (wist zich met zakdoek het zweet van het voorhoofd) Zo u wenst, 
meneer de agent, zo u wenst. 
OTTO: Wij hebben geen schatkist aan boord hoor, meneer de agent! 
POLITIEAGENT: Huh? 
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PAPEGAAI: Huh? 
POLITIEAGENT: Daar vroeg ik toch helemaal niet naar? 
OTTO: Nee, nee, tuurlijk, maar ik dacht… meneer de agent zal nog wel een 
vierde vraag gaan stellen en dan zal hij wel vragen of wij misschien een schatkist 
uit Afrika of zo aan boord hebben…maar dat hebben we niet… 
POLITIEAGENT: Hmm… Juist ja… Nou, ik moet er maar weer eens vandoor… 
Luister, vrienden, mochten jullie iets van een schatkist horen… 
ARNO: …Dan zullen we het meteen bij u melden, agent. 
POLITIEAGENT: Mooi! En als jullie een of andere bandiet tegenkomen, uit Italië 
bijvoorbeeld… 
BELLA: (beetje bang) …Dan weten we u te vinden, agent! Zeker weten…! 
(politieagent wil weggaan, iedereen zucht, maar agent draait zich om en iedereen 
weer geschrokken) 

POLITIEAGENT: Nog iets…, waarom heet jullie boot eigenlijk ‘de oevenboot’? 
KAPITEIN: Ik kan niet lezen of schrijven. Bella! Geef meneer agent antwoord!  
BELLA: Nou, wij zijn een oevenboot, meneer agent. Hier aan boord kunnen 
matrozen leren varen, kunnen ze oefenen! 
POLITIEAGENT: Aha! Als ik het niet dacht! Ben jij niet naar school geweest 
vroeger? 
BELLA: Nou, heel vroeger, jaren geleden, zeker alles bij elkaar wel een dag of 
drie, meneer agent… Toen had ik geen zin meer en ben ik gaan varen… 
POLITIEAGENT: Ik begrijp het, ik begrijp het. Het is namelijk oeffffffenboot, met 
een f! 
ALLEN: (verbaasd) Ffffffff……  
BELLA: Ik ben niet zo snugger, meneer agent… 
POLITIEAGENT: Nee, dat begrijp ik… Als je na al die jaren nog steeds op een 
oefenboot zit, heb je geen al te beste carrière gemaakt…! Mensen, ik groet u 
vriendelijk! 
(politieagent gaat hoofdschuddend weg, allen zuchten, maar hij komt weer terug) 

Nog iets, er is storm voorspeld, het wordt zwaar weer… 
KAPITEIN: Bedankt voor de waarschuwing… (agent gaat nu weg)  
KAPITEIN: (tegen allen) Mannen, dat was op het nippertje! Pfffffffff… Vooruit, 
aan het werk!  
(Verstekeling laat gezicht weer even zien door half geopende patrijspoort) 
STUURMAN: Dat ging maar get noed met die agent! 
BELLA: Get noed? 
ELLA: Net goed… 
BELLA: Ooo.. 
TIMMERMAN: Jaja, Stuurman heeft zo zijn ‘braakgesprek’, dat weet je toch… 
(haalt het doekje voor de letter B weer weg, wist er zijn voorhoofd mee, en stopt 
het in zijn zak)  

KAPITEIN: Kokkie, hoe staat het met het eten? Ik hoop dat er veel vitamientjes in 
zitten, want anders krijgen we weer scheurbuik…  
PAPEGAAI: Honger! Honger! 
KOKKIE: (doet gauw fles weg) Het li-higt…, kapitein, het ligt in de pan… 

KAPITEIN: Ik heb trek… Maar ik ga eerst even een dutje doen… Enne, jullie, aan 
het werk, mensen! Ella, Bella, schrob het dek aan stuurboord! 
BELLA: Stuurboord, kapitein? 
KAPITEIN: Ja, stuurboord! Of weet jij niet wat stuurboord is? Heb je ook dat niet 
geleerd op school? Heb je die drie dagen zitten suffen tijdens de les…? 
BELLA: Eh…, inderdaad, kapitein, ik heb niet goed opgelet… 
KAPITEIN: Stuurboord is réchts…! 
BELLA: Jaja. O ja… Maar…, eh… waar is rechts dan precies…? 
KAPITEIN: De andere kant van links, waar bakboord is, sukkel! 
BELLA: Jaja, kapitein, maar waar is dat dan? 
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KAPITEIN: Luister goed, domoorrrrr, dat is daarrrrrrrrr (wijst naar rechts) In 

stuurrrrrrboord zit de rrrrrr van rrrrrechts! Snap je! Dat weet ík zelfs! 
BELLA: Jawel kapitein! 
KAPITEIN: Nou dan, dan weet je het nu voor eens en voor altijd! 
BELLA: (schuchter) Ja…, maar… kapitein… 

KAPITEIN: Wat is er nou nog, Bella? 
BELLA: Eh…, kapitein… in eh… bakboorrrrrrrrd zit ook een rrrr… 
KAPITEIN: Grrrrrrrrrrrrrrr! (Schatje roept vanachter de coulissen de kapitein met 
'Joehoe...!', dan gaat kapitein  hoofdschuddend af) Schatje…, ik kom eraan! (en 
loopt grommend van plezier links kajuit in) 
PAPEGAAI: Schatje, ik kom eraan! 
KOKKIE: Ik breng u vast wat lekkers, ka-happitein, wat er nog over is! (neemt 
half lege fles limonade mee naar binnen, we horen Schatje giechelen, en dan 
horen we even later snurkgeluiden; kort daarna komt Kokkie weer op dek, maar 
hij is duidelijk moe en valt hangend over de reling in slaap) 
 
ARNO: Zo, nu ga ik ook effe een dutje doen! (knipoogt naar Otto, alleen zichtbaar 
voor publiek) 
OTTO: Ja, dat is goed, ik zal je d’r tuurlijk effe een handje bij helpen… (ook 
knipoog naar publiek; kijkt in de lucht) Kijk, donkere wolken, we krijgen straks 
misschien nog wel een flinke bui… (dan gaan ze liggen, ‘snurken’ zeer luid) 
TIMMERMAN: Volgens mij is het al weer siësta-tijd… (en gaat op toneel een 
dutje doen) 
STUURMAN: En ik ga weer verder met sturen… (gaat aan het stuur, valt daar 
even later in slaap) 
ELLA: (gapend) …Sturen? Slápen bedoelt hij… Laten we voor de veiligheid maar 
het anker uitgooien. (ze gooien het anker uit) Tja, nou, het is voor ons ook tijd… 
BELLA: (gapend) …voor ons middagdutje (ze gooien het anker uit en beiden 
gaan liggen slapen; het wordt een beetje donker, wind begint te waaien, dan 
komen Arno en Otto overeind) 
ARNO: Kom mee, Otto, maar zachtjes, anders wordt iedereen wakker… Sstt! 
OTTO: Ja, ik weet het… (luider) Sssssttt!!! (Arno gebaart dat hij zachtjes moet 
doen; ze gaan in de kajuit links (af) de schat zoeken, nu worden Ella en Bella ook 
wakker en zij zien dat Arno en Otto de kajuit in gaan. Ze gebaren van ‘Stilte!’ 
tegen elkaar, lopen behoedzaam dezelfde kant op, maar gaan gauw weer terug 
naar hun slaapplek als Arno en Otto met de schatkist boven komen. Arno en Otto 
slepen de kist naar de keuken en leggen hem heimelijk onder het fornuis, hierna 
gaan ze aan dek slapen. Nu lopen Ella en Bella zachtjes naar de kist toe, maar 
dan zien ze dat de patrijspoort opengaat en de meiden houden zich slapend) 
VERSTEKELING: (steekt hoofd door patrijspoort, praat ‘zachtjes’ tegen zaal, 
heeft duidelijk Afrikaans accent) Hallo kinderen… Ssssst! Niet vertellen dat ik hier 

zit hè, asjeblief hè? Ik ben een verstekeling…. Ja, ik ben stiekem aan boord 
gekropen. Ik kom uit de haven en heb al die tijd hier verborgen gezeten… Ik heb 
gezien hoe de kapitein en zijn mannen dat Afrikaanse schip hebben beroofd, oh! 
D’r moeten hier aan boord voor miljoenen euro’s aan goud, zilver en juwelen 
zijn… En die ga ík proberen te pakken te krijgen… Want ik wil die schat 
teruggeven aan de arme mensen uit Afrika. Dan hebben ze tenminste weer geld 
om eten en kleren te kopen… O jee, wat zie ik? (ziet Maffio, gaat weer naar 
binnen, patrijspoort dicht; Maffio komt aangevaren in een roeiboot) 
 
MAFFIO: (uithijgend, schichtig kijkend, fluisterend naar zaal) Zo, wasse mij dat 
effe stevik roeien… Tanta Lucia! Die piraten hadden er wel die faart in…, maar 
iek heb het kered. Helemaal in m’n uppie ben ik komen roeien van die Afrikaanse 
skip naar dese… …Boefenbote. Nu nog even op ene slimme manier die skat te 
pakken zien te krijken… Haha! Niet zekken dat iek er ben hoor, kienderen! (gaat 
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aan boord, maakt zijn bootje aan zijkant vast aan schip; zoekt een tijdje naar de 
schat, maar vindt niets, en zegt dan) Iek krijk er honger fan, fan al dat soeke, es 
effe kijke in die koike (nu vindt Maffio de schat, en sleept hem behoedzaam over 
het dek richting zijn boot, Verstekeling komt uit patrijspoort; ze lopen per ongeluk 
met ruggen tegen elkaar aan, schrikken, slaken beiden een meteen weer 
ingehouden kreet, waarna Otto en Arno en Bella en Ella wat geluiden maken in 
hun slaap en ‘slaap’; bliksemsnel gooit Maffio een zeil over de schatkist) 
MAFFIO: (fluisterend) Wie benne jij? Jij ziet er niete uit als een pirate! 
VERSTEKELING: Nee, dat ben ik ook niet. Ik heet Paula. Ik ben een 
verstekeling, ik ben stiekem meegevaren. En wie bent u dan?  
MAFFIO: Iek ben Maffio, (trots) Italiaan van geboorte, iek kom aut kleine dorpje 
van Toscane, daar ies het geel mooi. Daar wil iek een huis kaan bouwe… sodat 
iek kan trouwe met mijne keliefde… 
VERSTEKELING: Een huis bouwen kost veel geld. Heeft u dat wel? (loopt achter 
Maffio langs en gaat zitten op schatkist) 
MAFFIO: Nu nok niet, maar strakse wel… hahaha! 
VERSTEKELING: En hoe komt u dan aan dat geld? 
MAFFIO: Dat gaate jou nieks aan. 
VERSTEKELING: O, maar ik weet het wel hoor. U bent hier vast voor de 
Afrikaanse schat!  
MAFFIO: Joist! Iek wasse van plan daar op see van die bote die schatte te stele, 
hè, komte die piratebote daaraan, en pakke allesse voor mijne neusse wek hè! 
Grote deo! Iek skrok mij rotto! Toen ben iek maar kauw akter dese skip 
aankekaan… ikke móet en salle die schatte krijgen! …En daar kan iek jou niet 
bai gebroike! Iek zal die botemense hier es efe late wete dat jij ier ben… (wil 
gaan roepen) 
VERSTEKELING: En dan weten ze meteen dat u er ook bent! 
MAFFIO: Tanta Lucia! Daar hebbe jij gelaik! Dat mak niet geboire! 
VERSTEKELING: Dan moet u uw mond houden! (denkt even na, gaat op de kist 
zitten, zonder te beseffen dat het de schatkist is) Weet u, volgens mij kunnen wij 
beter samenwerken… 
MAFFIO: Samen…werke… Nee! Dat wil iek nie! (denkt na) …Iek wil et niet…, 
maar iek sal wel moete, hè… 
VERSTEKELING: Kom op, laten we de schat gaan zoeken en meenemen in uw 
boot, en dan verdelen we alles strakjes… (knipoogt naar zaal) 
MAFFIO: Vooroit dan maar, jij kaat mai helpe! Kijk! (wijst op schatkist waar 
verstekeling op zit) 
 
- - - - - 
 
Einde eerste deel. Het gehele stuk is vrijblijvend opvraagbaar bij 
Makoenders, zie www.makoenders.nl. 
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