PERSONAGES
RONNIE
RUUDJE
REMCO
RALF
RATSMODEE
MADELAINE
MAGDA
MARIT
BURGEMEESTER
BELLO
RATTENVANGER
KINDEREN
KAT

een vuile rat
een gemene rat
een vieze rat
een schurftige rat
een koninklijke rat
een knappe vrouw
een mooie vrouw
een leuke vrouw
een listige man
een trouwe assistent
de rattenvanger
een treurig groepje (dubbelrol ratten)
een dom dier (gespeeld door een pop)

Op het podium staat een tafeltje met daarop een kartonnen landschapje. In het begin zien we
een stad. Later zien we een tweede stad, een berg en een rivier.
Eventueel ook op het podium: een aantal muzikanten, waaronder een fluitist.

Scène 1 – Ratten zoeken eten
Een rat sluipt voorbij, gevolgd door een tweede. De twee ratten rennen samen voorbij. Ze
komen terug met z’n drieën. Ze rennen nog een keer voorbij en komen terug met z’n vieren. Ze
verdwijnen even, komen weer op en dragen nu triomfantelijk een boterham boven hun hoofd.
RATSMODEE de rattenkoning komt op. De ratten maken een overdreven diepe buiging.
REMCO
RUUDJE
RONNIE
RALF

Sire.
Majesteit.
Uwe hoogheid.
Uwe koninklijke rattigheid.

Ze geven hem het brood.
RATSMODEE Wat is dit?
Remco?
REMCO
Brood, sire.
RATSMODEE Fout.
Ruudje?
RUUDJE
Een boterham, majesteit.
RATSMODEE Fout.
Ronnie?
RONNIE
Een snee volkoren, uwe hoogheid.
RATSMODEE Fout.
Ralf?
RALF
Meel, water, gist en zout, uwe koninklijke rattigheid.
RATSMODEE Fout.
Dit is beschimmeld brood.
Jullie geven de koning beschimmeld brood!
Gadverdamme!
Jullie verdienen straf!
RALF
Het spijt ons, Koning Ratsmodee.
RONNIE
Alles is op.
RATSMODEE Alles is op?
RONNIE
Geen kaas, geen brood, geen worst, geen drop.
RATSMODEE Maar jullie koning heeft honger.
RUUDJE
Hier is niks meer.
We hebben alles opgegeten.
RONNIE
Alle kelders van alle huizen leeggeroofd.
RUUDJE
Alle voorraadkasten geplunderd.
RALF
Alle keukenkastjes leeggestolen.
REMCO
Hier is alles op.

RATSMODEE
RONNIE
REMCO
RATSMODEE

Dan moeten we verhuizen.
Alweer?
Sst.
Roep alle ratten bij elkaar!
We gaan verhuizen!
RONNIE
Naar waar?
RATSMODEE Naar Hamelen!
R+R+R
Naar Hamelen!
De ratten gaan af. Op het tafeltje lopen kleine kartonnen ratjes van een stadje aan de ene kant
naar een stadje aan de andere kant.
Scène 2 – Een rattenplaag in Hamelen
Drie Hamelse vrouwen komen op en lopen rustig wat heen en weer, rustig babbelend. Opeens
rent er een rat voorbij, gevolgd door een tweede, een derde en een vierde. Ze beginnen te
gillen.
M+M+M
MADELAINE
MAGDA
MARIT
M+M+M

Iiiiiiiiiiieeeeee! Een rat!
En nog een rat!
En nog een rat!
En nog een rat!
Iiiiiieeeee!

De ratten omsingelen de vrouwen en snuffelen aan hun rokken. De vrouwen gillen weer en
rennen dan weg. De ratten snuffelen nog wat rond en gaan dan ook af.
Scène 3 - Klachten
De dames van Hamelen komen boos pratend op. Dan komen de BURGEMEESTER en BELLO op.
BELLO zet een kistje neer waar de BURGEMEESTER op gaat staan en spreekt. Niemand luistert.
MADELAINE
BURGEMEESTER

BELLO
MAGDA
MARIT
BURGEMEESTER
BELLO

Die smerige beesten.
Overal liggen keutels.
Dames en heren!
Burgers van Hamelen!
Attentie!
Attentie!
Ze maken alles kapot.
Ze eten al ons eten op.
Attentie!
Ik heb een mededeling!
Een mededeling!

MAGDA
MADELAINE
MARIT
BURGEMEESTER
BELLO

Ze stinken.
Ze maken lawaai.
Ze verspreiden ziektes.
Het betreft de ratten!
De ratten!

De vrouwen worden stil.
MADELAINE
MAGDA
M+M
BURGEMEESTER
MADELAINE
MAGDA
MARIT
BURGEMEESTER
MADELAINE
MAGDA
MARIT
BURGEMEESTER

BELLO
Iedereen gaat af.

Weg met de ratten!
Weg met de vieze ratten!
Boe!
De ratten bezorgen ons al enige tijd overlast.
Ze hebben gaten in mijn sjaal geknaagd.
Ze hebben hapjes uit mijn rok genomen.
Ze hebben mijn onderbroek kapot gebeten.
We moeten een oplossing vinden voor dit probleem.
Katten!
We laten katten los op de ratten!
Vallen!
We zetten vallen voor de ratten!
Vergif!
We vergiftigen de ratten!
Prima ideeën.
We gaan ze uitproberen.
Einde van de mededeling.
Einde.

