Aardrijkskunde toneelstuk voor klas 4
Lex Bos
vrije school Mareland
Leiden

Zuid Holland
[De kinderen zitten als topografische kaart van Zuid Holland op het toneel
en houden een plaatsnaambord omhoog]

Rollen:
Chinese familie: Wang Wang Li, Wang Pang Li, La La Li, Li Li Li
Kapitein in Rotterdamse haven
Kaasboer uit Gouda
Kaarsverkoper uit Gouda
Stroopwafelverkoper uit Gouda
Aardewerkverkoper uit Delft
Minister-president JP Balkenende
Visboer uit Scheveningen
Twee gravinnen uit Wassenaar
Professor uit Leiden
Twee bollenboeren

Chinese familie:
Wij komen uit China, uit Sjanghai
en willen glaag Nedeland zien
Nedeland heel mooi
WWLi: tulpen en klompen
WPLi: molens en kaas
kinderen: en dlop, ja veel dlop, lekkel
Allen: O solly, hoe wij heten?
Man : ik ben Wang Wang Li
Vrouw : ik ben Wang Pang Li
Jongen : ik ben La La Li
Meisje : ik ben Li Li Li

[alle plaatsnamen worden steeds door de hele klas gereciteerd]

Maassluis Vlaardingen Schiedam Rotterdam
Kapitein : ik ben de kapitein en vaar op een groot schip
in de haven moet ik zijn en neem veel goederen mee
dan vaar ik via de Nieuwe Waterweg door naar de Noordzee

Familie : wacht even kapitein
familie even foto’ s nemen

Dordrecht Gorinchem Leerdam Vianen

Familie : allemaal autowiele, allemaal autowiele
wij staan al ulen in de file
wij willen niet stilstaan, wij willen niet stilstaan
wij willen na Gouda gaan

3 marktlui : Welkom in Gouda
Kaarsverkoper : steekt u ’s avonds gezellig een kaarsje aan
Kaasboer : en hapt u graag een lekker blokkie kaas
Beiden : onthoud u de naam van Gouda voortaan
Stroopwafelverkoper : of geeft u meer om zoet
dan smaakt een Goudse stroopwafel goed

Familie : blijft u alledlie even zo staan
familie even foto’s nemen

Waddinxveen Zoetermeer Pijnacker Delft

Aardewerkverkoper : komt u gauw, komt u gauw
koopt u toch dit aardewerk
in de kleuren wit en blauw’
het kost u wel een lieve cent
want ’t Delftsblauwe aardewerk
is over de hele wereld bekend

Familie : o plachtig plachtig
veel mooiel dan onze Ming vazen
Vrouw : geef hem maal hondeld eulo
Familie : niet weggaan, blijft u even staan
familie even foto’ s nemen

Rijswijk Voorburg Den Haag

Familie : wij gaan na de Tweede kamer
ministel-plesident Balkenende houdt een toesplaak

JP Balkenende : in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer
dat het onderwijs op de scholen
met name het vrije schoolonderwijs
op open dagen

een hoge waardering verdient
en dat de normen en waarden
eh …….eh …….eh …….
nu kan ik mijn eigen handschrift niet lezen

Familie : meneel ministel-plesident
lacht u even, toe lacht u even
familie even foto’s maken

Visboer : welkom in Scheveningen
stad achter de duinen
Hollandse nieuwe haring!
Hollandse nieuwe haring!

Familie : wij gaan nu even zule haling eten in Scheveningen
Visboer : zegt u het maar meneer de Chinees
Man : een halinkie glaag
Visboer : met uitjes?
Man : nee, met sambal
Visboer : zoals meneer belieft
Man : dank u
Familie : even blijven staan, even blijven staan
familie even foto’ s nemen

Gravinnen uit Wassenaar :
excusé meneer, excusé
mogen wij ook op de foto
wij zijn 2 deftige dames uit Wassenaar
Eugenie : mijn naam is Eugenie, gravin Van Hotemetoot
Antoinette : en mijn naam is Antoinette, gravin Van Hotemetotemetoot

Beiden : maar bah! wat stinkt die vis toch vies
wij gaan er maar weer snel van deur
wij kunnen niet tegen die geur

Wassenaar Voorschoten Leiden

Zingen : Leiden, stad van Neerlands dromen

professor : ik ben professor Krentenbol en werk aan de universiteit
ik weet alles van moeilijke cijfers
neem nou 1 + 1 , dat is 2, dat is een feit
maar beste Chinezen, 16 X 16 , jahaa 16 X 16 he
dat moet u studeren, dat kost tijd

Familie : geëelde plofessol, wij geen tijd
wij moeten nog na de Keukenhof, na de bolle

Professor : en ik moet nu naar mijn studenten

Familie : blijft u nog even staan
familie nog even foto’s nemen

La La Li : tlouwens 16 X 16 is 256
Li Li Li : wist La La Li allang

Oegstgeest Rijnsburg Katwijk Noordwijk Lisse
Hillegom

Bollenboerinnen : krokussen, narcissen, tulpen
hele sterke, hele mooie
wilt u gele, witte, rooie

Kinderen : plachtig plachtig
Vrouw : heel glaag looie tulpen
Man : voor ons huisje in Sjanghai
Familie : ma nu zeggen wij : bye, bye
nog even foto’ s nemen
Man en vrouw : nee zeg wat een pech

Man : m’ n lolletje is vol
Vrouw + kinderen : ons lolletje is ook vol

Rolverdeling:

1. Chinese man :
2. Chinese vrouw :
3. meisje
:
4. jongentje
:
5. kapitein
:
6. kaarsverkoper + Gouda :
7. kaasboer
:
8. stroopwafelverkoper :
9. aardewerkverkoper :
10. Balkenende + Den Haag :
11. visboer + Scheveningen :
12. Eugenie
:
13. Antoinette
:
14. professor + Leiden :
15. bollenboerin + Lisse :
16. bollenboerin + Hillegom :
17. Maassluis + Vlaardingen :
18. Schiedam + Rotterdam :
19. Dordrecht + Gorinchem :
20. Leerdam + Vianen
:
21. Waddinxveen + Zoetermeer :
22. Pijnacker + Delft
:
23. Rijswijk + Voorburg
:
24. Wassenaar + Voorschoten :
25. Oegstgeest + Rijnsburg
:
26. Katwijk + Noordwijk
:

