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HNTjong – #wijzijnNederland 
 
We zien een eiland, met een strand, een bos en een berg. De berg is in dit verhaal een personage.  
Dit betekent dat iemand de berg speelt/leest. Om het eiland heen bevindt zich uiteraard de zee. 
LET OP! Het publiek speelt de zee; de golven die eb en vloed maken en spullen doen aanspoelen. 
 
DAG 1.  
Er vliegt een vogel over het eiland. Berg kijkt naar de vogel.  
 
BERG Dit is ons eiland  

We zijn ver weg  
Zo ver dat niemand er ooit is geweest  
In het midden van een eindeloze zee  
Kijk maar eens om je heen: 
Geen mens te bekennen 

 
Vogel maakt gelijk geluid en vliegt rond.  
 
YORKE Wat voor vogel zou dit kunnen zijn? 
 Waar vliegt hij heen?  
 De meeuw zoekt een plekje om te rusten. 
 Ah eiland 
 
De vogel belandt bij Berg.  
  
BERG Volgens mij weet niemand dat wij bestaan 

Behalve de vogels die over ons heen vliegen  
 Dit is misschien wel het mooiste eiland dat er bestaat  

We hebben een heerlijk strand  
Met zand dat lekker warm is aan je voeten  
Bloemen in alle kleuren  
Een bos met bomen waar je in kunt klimmen  
En een berg  
Op het eiland staat een reusachtige berg  
Dat ben ik  
Ik kijk niet alleen over het hele eiland  
Maar ook over de zee uit   

 Ik zie alles  
 Ik kijk graag naar de golven  

Dat zijn jullie (berg zegt dit tegen het publiek) 
Hoe ze aan komen rollen  
Heel rustig of juist heel wild  
Hoe ze soms omhoog komen en mij helemaal aan kunnen raken  
De golven nemen vaak iets mee vanuit de zee  
Dat kan van alles zijn  
Kijk maar, daar!  
Ik zie al iets  
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Vanuit de zee spoelt er een mandarijnennetje aan op het eiland.  
 
BERG Dat zal Jutter wel mooi vinden 
 Maar waar is hij? 
 Jutter?  
 Jutter?  
 
Jutter komt tevoorschijn. Jutter kan door een mens of met een pop gespeeld worden.  
 
JUTTER  Hoi Zee 
 Ha Berg 
 
Jutter deelt een handkus uit aan Berg en zwiept via zijkant berg naar beneden: jihoe...  
 
BERG Behalve ik woont er hier op het eiland maar één iemand  

En dat is Jutter  
 
Jutter op een hoek van eiland, kijkt aandachtig naar de zee. Dan kijkt hij iets op: richting publiek en 
begroet de zee.  
 
JUTTER Niets 
 
Jutter op andere hoek van het eiland, kijkt aandachtig.  
 
JUTTER Niets 
 
Jutter ontdekt het mandarijnennetje, springt op zijn plek van blijdschap in de lucht 
 
JUTTER Iets!  
 Van mij!  
 
Jutter rent op het netje af.  
 
JUTTER Van mij, van mij, van mij!  
Onderzoekt het netje eerst, ruikt eraan en kijkt ernaar, voelt eraan.  
 
JUTTER Gaatjesdeken  

gaat liggen op zijn rug 
 Of nee 
 slingert het om zijn schouder 
 Gatencape  

Of nee  
Of nee  
houdt het vast als tasje 

 Netjestasje 
 
Jutter loopt met het netje naar Berg.  
 
BERG Alles wat Jutter op het strand vindt, is van hem  

Omdat hij hier alleen is, mag hij alles houden  
Als Jutter iets gevonden heeft, brengt hij het naar mij toe  
Het voelt soms wel wat vol  
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Dan kan ik haast niet bewegen  
 
Jutter klimt op de rug van Berg  
 
JUTTER 'Netjestasje' 
 
BERG Mooi  
 
Berg pakt het netje aan en legt het netjes weg. 
  
BERG Hee, er spoelt weer wat aan.  

 
Vanuit de zee spoelt er een kralenketting- of armband aan op het eiland. 
 
JUTTER Van mij! 
 
Jutter haalt en onderzoekt de kralenketting.  

 
JUTTER Appeldraadje  
 Van mij  

Twee zee-cadeautjes   
 
BERG Heb je dat van de zee gekregen?  
 
JUTTER Ja  

Vriend  
 
BERG Jutter heeft twee beste vrienden  

De zee, die hem cadeautjes geeft  
En ik, de berg  
Bij wie hij altijd komt slapen  

 
Jutter gaapt. Hij geeft Berg een kus.  
 
BERG Welterusten.  
 
Jutter valt in slaap. Berg dekt Jutter toe en valt dan zelf ook in slaap. 
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DAG 2.  
  

 De vogel vliegt om de Berg. Berg wordt langzaam wakker  
 
BERG Goedemorgen, meeuw 
 
Berg rekt zich uit  
 
BERG Goedemorgen, golven  

Ik weet niet of jullie dat weten  
Maar jullie, de golven, worden eb en vloed en eb en vloed  
  
Als het vloed is zijn de golven hoog en wild  
En als het eb is  
Zoals nu  
Dan worden de golven rustig  
Dan trekken ze zich terug   
Alsof ze weer terug naar huis gaan  
Zodat Jutter kan kijken of er nog schatten op het strand liggen 
 

 Laat het publiek met hun armen de golven spelen.  
 
Eb is Jutters lievelingstijd  
 
Jutter, waar ben je?  
Jutter!  
 

Jutter verschijnt. 
 
BERG Het is eb!  
JUTTER Eb!  
 
Jutter kijkt over het eiland, begin van de zee.. 
Jutter begroet de zee: 'hai zee..'  
 
JUTTER Op de ene hoek 

Niets  
 

 Op andere hoek van het eiland. 
 Niets,  
 
 Onder lap kijkend en weer bovenkomend 

niets,  
 
 Naar voren richtend.  

niets!  
 
BERG Wat is er Jutter?  
                       Heeft de zee niets achtergelaten?  
                       Heb je daar al gekeken? 
 
Berg maant Jutter om verder te kijken, rechterstukje eiland..  
Jutter loopt naar dat stukje eiland en kijkt..  
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JUTTER Niets!  
 
Jutter wordt er chagrijnig van 
Schopt tegen de berg aan, slentert, zoekt opnieuw en zucht 
Jutter laat zich naar achter vallen.  
 
JUTTER Saai!  

 
Draait om naar rechterzij en rolt naar zijn buik 
 
JUTTER Saai!  
 
Komt weer rechtop overeind 
 
JUTTER Niets  

Niets van mij  
Saai!  

 
Jutter loopt naar Berg   
 
JUTTER Zee geen vriend  

Zee brengt niets!  
 
BERG Het is wel raar  

Er is eigenlijk nooit niets  
Er spoelt altijd wel iets op het eiland aan  
Misschien is dit de stilte voor de storm  

 
Dat begrijpt Jutter niet  
 
JUTTER Stilte...storm? 
 
BERG Misschien is het nu heel rustig  

Omdat er straks iets groots aan komt  
Iets wat nog nooit is gebeurd 

 
JUTTER Van mij?  
 
BERG Als het hier aanspoelt, is het van jou  
 
JUTTER Kijk!  

Berg 
Kijk!  
Kijk ver!  
Verder!  
Iets groots? 

 
BERG Een stipje! 

Dat heb ik nog nooit gezien  
 
JUTTER Kijk beter! 

Kijk beter!  
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BERG Ik zie het  

Een stipje dat deze kant uit komt  
 
Jutter staat op zijn tenen om in de verte te turen.  
 
JUTTER Wow!  

Van mij!  
Een stip!  

 Van mij, van mij!  
 
De vogel vliegt weer over. 

 
JUTTER Meeuw, kijk!  

Een stip!  
Van mij  
Van mij!  

 
De meeuw zegt ‘mij!’  
Jutter roept nog harder ‘van mij!’ en gaat op zijn/haar buik liggen met een arm uitgestrekt naar zee.  
 
JUTTER Stip? 

Stipje? 
 
BERG             Hij is nog ver weg, Jutter 
 Ik denk pas morgen  
 
JUTTER Nee, nu! 
 
BERG  Je kunt de zee niet duwen 
 
JUTTER Duw!  

Berg, duw!  
 
BERG Geduld is een schone zaak  

Morgen 
 
Jutter staat op. Zucht.  
 
JUTTER Oké, slapen  
 
Loopt naar Berg, kijkt over schouder naar zee. 
 
BERG Morgen  

Welterusten, Jutter  
 
Jutter gaat liggen en valt in slaap. 
 
BERG  De zee wordt wakker in de nacht. 
 Het is vloed.  
 De golven beginnen te bewegen, steeds hoger en steeds wilder. 
 Tot ze iets achterlaten op het strand 
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Vanuit de zee spoelt een schoen aan op het eiland.  
 
DAG 3.  
 
De vogel vliegt om de Berg. 
Berg wordt wakker 
 
BERG Goedemorgen, meeuw 
  
Berg ziet een schoen  
 
BERG Jutter, het is eb!  
 
Jutter wordt wakker.  
 
JUTTER Eb! 

Iets? 
Stip? 
Stipje?  

 
Jutter rent het strand op.  
 
JUTTER Wow! 

Van mij! 
Een stip  

 
Hij onderzoekt de schoen  
Pakt de veters vast.   
  
JUTTER Of nee  

Of nee  
Een touwhouder  
Of nee 
Of nee  
Of nee  

 
Hij draait de schoen op de hiel, zodat de neus de lucht in wijst Schraapt zijn handjes langs de zool  
 
JUTTER Een tikkenmaker  

Of nee 
Of nee  

 
Jutter gaat in de schoen zitten 
Vliegt op de wind in de schoen   
 
JUTTER Een zoolboot  
 
BERG Jutter heeft nog nooit een schoen gezien 
 
Jutter laat de schoen aan Berg zien. 
 
JUTTER Berg! 

Een zoolboot!  
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Een zoolbootstipje!  
Van mij!  

 
Het begint te waaien. Er steekt een storm op.  
 
JUTTER Berg? Berg?  
 
Berg grijpt Jutter vast. De schoen valt op de grond.  
Berg beseft dat er nog iets veel groters aankomt.  
 
BERG Het is een storm  

Hou je vast, Jutter  
Er komt iets groots aan  
Iets wat er nog nooit is gebeurd   
Hou je heel stevig vast!  

 
Berg stopt Jutter in onder de deken en trekt zelf een regenpak aan.  
De zee en Berg spelen samen de storm.   
 
Dan spoelt er een mens aan op het eiland, met 1 schoen aan: Oscar.  
Oscar blijft stil liggen. 
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DAG 4.   
 
De storm is gaan liggen. Het is stil.  
De vogel vliegt krijsend over. Jutter wordt wakker en springt meteen op als hij de mens ontdekt. 
 
JUTTER Van mij!  
 
JUTTER Wow mooi  

Echt mooi  
 

Hij kruipt onder een been.  
 
JUTTER Een schuiler  

Of nee 
Of nee  
Een leuner  
Of nee  
of nee 

 
Oscar murmelt een beetje en beweegt het been.   
 
JUTTER Een zelfbeweger! 
 
Schrikt kort.. 
 
JUTTER 

Een  
Schuil -  
Een leun -  
Van mij!  
Van mij!  

 
Jutter keert terug naar de been, ontdekt dat er ook nog een voet aan vastzit. 
 
JUTTER Wow! 

Een lange -  
Een zachte – 

 
Hij ziet het andere been  
 
JUTTER Twee!  

Twee van mij!   
 
Ziet een hand liggen. Hij proeft aan de hand  
 
JUTTER Zout bleh  
 
Jutter legt zijn/haar hand in de hand van Oscar.   
 
JUTTER Een vasthoudertje  

Ja, een vasthoudertje 
 

 JUTTER Wow! 
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Oscar kreunt nog een keer, harder, en spuugt flink wat water uit. 
Jutter schrikt op en trekt zich terug bij de bij Berg.  
 
JUTTER Wow!  

Een spuger!  
 
OSCAR Dorst 
 
JUTTER Berg!  

Het praat!  
 
OSCAR Dorst 
 
JUTTER Iets praat  
 
BERG Ik denk niet dat dit iets is, Jutter  
 
JUTTER Niets?  
 
BERG Ik denk dat dit iemand is  
 
JUTTER Iemand?  

Is iemand iets?  
 
BERG Iemand is een heel bijzonder iets  

Iemand is iets met ogen, en een mond en een hart  
Net als jij  

 
JUTTER Ik?  
 
BERG Jij bent iemand  

En dat is ook iemand  
 
JUTTER Oh  
 Iemand slaapt 

Sssh  
Sssh  
Slaap maar   
Ssh 
Ssh 
Ik ben jouw vriend  

 
Berg neuriet… 

 
 Welterusten berg 

Welterusten zee  
Welterusten vriend  

 Droom maar mee 
 
Jutter kruipt tegen Oscar aan.   
Berg neuriet door.  
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DAG 5.  
 
BERG Zo vindt Jutter zijn allereerste iemand 
 
Jutter loopt naar Oscars hoofd.   

 
 Aan het begin slaapt iemand heel erg lang  
 
Jutter loopt te ijsberen, van voeten naar hoofd en terug, en staart naar Oscar.  
  
 Heel lang  

Jutter verzorgt hem  
 
Jutter aait Oscar door zijn/haar haar.   

 
 Hij kamt zijn haar 

Veegt het zand tussen zijn tenen vandaan  
En zingt mooie liedjes voor hem  

 
Jutter neuriet   
 
BERG Tot iemand eindelijk wakker wordt  
 
Oscar opent zijn ogen en richt zijn hoofd klein beetje op 
 
OSCAR Waar ben ik?  
 
BERG Iemand is vergeten hoe hij heet  
 
Oscar kijkt naar Jutter 
 
OSCAR Wie ben ik?  
 
Oscar komt overeind zitten.  
 
JUTTER Iemand  
 
OSCAR Iemand?  
 
JUTTER Iemand! (enthousiast) 
 
Jutter kruipt onder Oscars arm, als in een warme omhelzing. 
Oscar is blij verrast.  
 
BERG Iemand is heel erg in de war  

Hij weet helemaal niet meer waar hij vandaan komt 
Jutter laat Iemand zien waar hij is   
Ze gaan langs de bossen met de hoge bomen 

 
Zittend, kijken samen omhoog en rond 
 
OSCAR Wow  
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BERG De velden vol met kleurige bloemen  
 
OSCAR Echt mooi  
 
BERG En Jutter laat ook zijn schatten zien  

Allemaal  
Hij is er heel erg trots op  

 
Jutter en Oscar lopen achter eiland langs en steken hun hoofden boven de rand van de berg. 
Waar hij zijn schatten heeft verzameld   
 
OSCAR Wow  
 
JUTTER Van mij 

Van mij 
Van mij, van mij, van mij  

 
OSCAR Mooi  

Hé, een tandenborstel!  
 
Oscar haalt tussen Jutters schatten vandaan een tandenborstel tevoorschijn  
 
JUTTER Zand-tussen-tenen-weghaler  
 
OSCAR Hè?  

Mag ik die lenen?  
 
JUTTER Van mij  
 
OSCAR Weet je niet wat lenen is?  

Het is van jou  
 
JUTTER Van mij 
 
OSCAR Maar dan gebruik ik het  

Heel even  
En dan geef ik het weer terug  

 
JUTTER Aan mij  
 
OSCAR Ja  

Mag het  
 
JUTTER Lenen  
 
OSCAR Dank je  
 
Oscar pakt de tandenborstel en stopt hem in zijn mond 
Begint zijn tanden te poetsen 
 
JUTTER Neeeeeeee!  
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Jutter springt naar de tandenborstel en grijpt de tandenborstel vast.   
Oscar poetst gewoon door, Jutter wordt heen en weer slingerend.  
 
JUTTER Nee 

Nee  
Nee  
Ieuw 
Bah 
Blegh  

 
Jutter heeft de tandenborstel. 
 
OSCAR Wat is er nou? 
 
JUTTER Zand-tussen-tenen-weghaler! (jutter doet het even voor)  
 Tenen!  
 
OSCAR Dit is toch een tandenborstel? 
 
JUTTER Tenen! 
 
OSCAR Tanden 
 
JUTTER Tenen! 
 
OSCAR Tanden! 
 
JUTTER Van mij  

Van mij  
Van mij! 

 
Jutter neemt de tandenborstel terug  
Hij vindt het maar wat ranzig dat die net nog in Oscars mond zat  
 
OSCAR Sorry hoor  

Ik dacht dat het een tandenborstel was   
 
Oscar ziet onderaan de berg zijn schoen liggen. Hij gaat zitten.  
 
OSCAR Hé, mijn schoen  
 
JUTTER Van mij 
 
OSCAR Nee kijk, dat is mijn schoen  
 
JUTTER Zoolboot  
 
OSCAR Kijk dan  
 
Oscar laat zien dat hij maar één schoen aan heeft  
Die er precies zo uitziet als die van Jutter  
 
OSCAR Precies dezelfde  
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Ik dacht dat ik hem in de zee was kwijtgeraakt 
 
Oscar wil de schoen aantrekken.  
 
JUTTER Van mij  

Van mij 
Van mij! 

 
OSCAR Iedereen kan toch zien dat dat mijn schoen is? 
 
JUTTER Van mij!  
 Alles van mij!  
 
OSCAR Waarom zou alles van jou zijn? 

We zijn hier toch samen? 
Ik vind dat niet eerlijk 

 
JUTTER Ik vind dat niet eerlijk 
 
OSCAR Wat doe je?  
 
JUTTER Wat doe je?  
 
OSCAR Hou op  
 
JUTTER Hou op  
 
OSCAR Hou op nou  
 
JUTTER Hou op nou  
 
OSCAR Oké, dan ga ik niks meer zeggen  
 
JUTTER Oké, dan ga ik niks meer zeggen  
 
Stilte  
 
OSCAR Jij bent echt kinderachtig  
 
JUTTER Jij bent echt kinderachtig  
 
OSCAR Genoeg!  
 
JUTTER Genoeg!  
 
OSCAR Nee, genoeg!  

Zo wil ik hier niet zijn met jou  
Jij doet vervelend  
Jij wil alles voor jezelf houden  
En ik mag niks doen zoals ik dat wil  
Jij bent helemaal geen vriend  

 
JUTTER Vriend  
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OSCAR Nee, jij bent geen vriend!  

Vanaf nu doen wij niks meer samen  
Dit is mijn kant van het eiland  
Dat is jouw kant  
Hou al je schatten maar 
Ik hoef ze niet eens 

 
JUTTER Vriend?  

 
OSCAR Ik hoor je niet  
 
JUTTER Vriend?  
 
OSCAR La la la  
 
JUTTER Vriend?  
 
Oscar keert zich van Jutter weg, trekt een capuchon over zijn hoofd. Zit in kleermakerszit.   
 
BERG Waar is je vriend?  
 
JUTTER Daar  
 
BERG Waarom?  
 
JUTTER Boos  
 
BERG Boos?  

Hebben jullie ruzie gemaakt?  
Waarover?  

 
JUTTER Zoolboot  

Van mij 
 
BERG Dat is toch niets om ruzie over te maken  

Hij is je vriend   
Hé  
Ben je verdrietig?  

 
JUTTER Beetje  
 
BERG Misschien moet je het goedmaken  
 
JUTTER Hoe  
 
BERG Hoe je het goedmaakt met je vriend  

Soms stelt Jutter best lastige vragen  
Waarop ik niet meteen het antwoord weet  
Dan kijk ik ver voor me uit  
Over de bomen en het strand  
Naar de zee en de golven  
En soms komt er dan ineens een antwoord boven drijven  



16 
 

Hoe maak je het weer goed met een vriend?  
Wat doe je als je ruzie hebt?   

 
De zee, het publiek dus,  mag antwoorden geven.  
 
JUTTER Zal ik het proberen?   
 
Jutter schraapt al zijn moed bij elkaar  
 
JUTTER Iemand?  

Iemand? 
  
 Oscar doet capuchon af. 

 
 OSCAR Ik ben boos  

 
JUTTER probeert de tips van het publiek uit.  
 
Uiteindelijk geven Jutter en Oscar elkaar een hand. 
 
JUTTER Vrienden? 
 
OSCAR Vrienden  
 
OSCAR Als wij hier samen wonen, is niet alles van jou 
 
JUTTER Niet?  
 
OSCAR Dat is niet eerlijk  

Ik mag ook iets hebben  
Bijvoorbeeld mijn schoen  
Ik zou heel graag mijn schoen terug willen  

 
JUTTER Van mij  
 
OSCAR Dat is niet eerlijk  
 
JUTTER Wel  
 
OSCAR Niet  

Jij hebt alles al  
 
JUTTER Jij één schoen 

Ik één schoen  
Eerlijk  

 
OSCAR Die schoenen zijn samen een paar  

Die horen bij elkaar  
Als vrienden 

 
JUTTER Vrienden?  
 
OSCAR Vrienden haal je toch niet uit elkaar? 
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Ik wil mijn schoen graag hebben  
 
JUTTER  Oké  
 
Jutter geeft Oscar de schoen. Oscar trekt de schoen aan.   
 
JUTTER Vrienden 
 
OSCAR  Dankje, vrienden. 
 
Jutter kruipt tegen Oscar aan.  
Jutter kietelt Oscar. En andersom. 
 
BERG Vanaf dan gaat het veel beter met Jutter en Iemand  

Ze worden echte vrienden 
En ze doen van alles samen  
Schatten zoeken, spelen, lachen 

 Maar ook het eiland opruimen  
Samen gaat dat veel sneller dan alleen  

  
 Hee het is alweer eb golfjes.   
 
Vanuit de zee spoelen verschillende kleine dingen aan op het eiland.  
 
JUTTER Hee het is eb! 
 
OSCAR Eb?  

 
Oscar raapt iets op, steekt het even in zijn mond en spuugt het weer uit 
 
JUTTER Nee pak ze! 
 
Oscar begint alles op te rapen…  
 
OSCAR Mijn hand is vol. Ik kan niet meer.. 
 
Jutter herinnert zich iets.. 
 
JUTTER Netjestasje.. 
 
Jutter loopt naar Berg, haalt netjestasje op bij Berg. Jutter en Oscar rapen samen alles op, gaan zitten tegen 
de berg aan, beetje moe, onderuitgezakt. 
 
OSCAR Welterusten Jutter. 
 
 Welterusten Berg 
 Welterusten zee 
 Welterusten Vriend 
 Droom met me mee 
 
 Welterusten Berg  
 
Oscar kijkt wat beteuterd om zich heen… 
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Dan plotseling herinnert hij zich iets, kijkt naar zijn handen, en naar zichzelf – herinnert zich zijn schip.  
Staat op en loopt naar linker punt van eiland. Roept uit over zee, over het publiek heen: 
 
OSCAR Iemand, iets…? 
 Is daar iemand?  
 
Oscar gaat op de  rand van het eiland zitten, doet capuchon over zijn hoofd als teken dat hij slaapt.  
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DAG 6.  
 
Berg wordt gapend wakker.  
 
BERG  Goeiemorgen!  
 
 Op een ochtend wordt Jutter wakker  

En kan hij Iemand niet vinden  
 
Jutter verschijnt 
 

Hij gaat naar hem op zoek  
Zoekt door het bos en door het gras  
 

Jutter klimt op de rug van Berg om het hele eiland te kunnen overzien.  
  
 Kijkt met mij uit over het hoogste punt 
 En vindt hem  
 
JUTTER Daar!  
 
BERG Op het strand 

Vlak voor de golven  
 
Jutter gaat terug naar de grond. Oscar staat op.  
 
OSCAR (over zee) 

Is daar iemand?  
 Iemand?  

Iemand?  
 
JUTTER Ik?  
 
OSCAR (over zee) 

Iemand!  
Iemand?  
Help!  

 
Oscar draait zich om, gaat op knieën naast Berg zitten.   
 
JUTTER Help?  
 
OSCAR O Jutter… 
 Ik werd vanochtend wakker  

En ik wist het weer  
Ik weet weer wie ik ben  

 
JUTTER Iemand  
 
OSCAR Ik weet het weer, ik ben Oscar  

Ik had een schip  
Een eigen schip, waarmee ik op avontuur ging  
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JUTTER Stip  
 
OSCAR Het is gezonken in de storm   
 
Jutter troost Oscar  
 
OSCAR Ik mis mijn schip 
 Mijn schip is mijn thuis 
 
JUTTER Thuis?  
 
OSCAR Thuis. Dat is de plek die bij jou hoort  

Stel je voor dat je een heel leuke dag hebt  
Vol met avonturen en gezelligheid  
En het wordt donker  
En je wordt moe  
De plek waar je dan naartoe wil  
Dat is je thuis  

 
JUTTER Hier   
 
OSCAR Mijn schip is mijn thuis  
 
JUTTER Hier  

Nieuw thuis  
 
OSCAR Ik heb het geprobeerd  

Hier mijn nieuwe thuis te maken  
 Ik vind het hier heel mooi  

Maar ik voel me hier niet thuis  
 Ik wil een schip 
 
JUTTER Vriend  
 
OSCAR Als ik een nieuw schip heb 
 Wil je dan met mij mee? Vriend? 
 
Oscar loopt met Jutter naar puntje van eiland, kijkt uit over zee.  
Jutter kijkt om naar Berg.  
 
BERG Daar moet Jutter heel erg over nadenken  

Als Oscar terug naar zijn thuis gaat 
Dan is Jutter weer helemaal alleen  
Zonder Oscar  
Dat wil Jutter niet. 

 Maar als Jutter mee gaat  
Dan moet hij dag zeggen tegen zijn eigen thuis  
Tegen mij en de meeuw en de zee en de golven  
Jutter weet helemaal niet wat hij nu moet doen  

 
JUTTER Vriend wil weg  
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BERG Ja  
Hij wil naar thuis  

 
JUTTER Mijn thuis?  
 
BERG Thuis is voor iedereen iets anders  

Waar wil jij naar toe, als je een leuke dag hebt gehad, als je naar huis wil?   
 
Jutter kruipt tegen Berg aan.  
 
JUTTER Naar jou  

Jij bent thuis   
 

Berg dekt Jutter toe en samen vallen ze in slaap. 
 
Oscar roept over zee.  
 
OSCAR Iemand iemand iemand? 
  
Jutter kijkt op en verplaatst zich naar Oscar.  
 
JUTTER Vriend?   
 Sip?  
 
OSCAR Het gaat wel  
 
Jutter troost Oscar.  
 
OSCAR Ik weet niet hoe ik naar huis moet  
 
Oscar gaat weer liggen 
 
JUTTER Schip  
 
OSCAR Mijn schip is stuk  

Gezonken  
Daar kan ik niet naar terug  
Ik heb geen thuis meer  

 
JUTTER Bouwen  
 
Oscar kijkt even op 
 
OSCAR  Wat?  
 
JUTTER Thuis bouwen  
 
OSCAR Een nieuw schip?  

Ik weet niet hoe dat moet  
 
Oscar laat zijn hoofd hangen. 
  
 



22 
 

JUTTER Samen 
Samen thuis bouwen  
Kom  

 
Jutter gebaart en duwt Oscar overeind. 
 
OSCAR Waar gaan we heen?  
 
JUTTER Kom!  
 
Jutter neemt Oscar mee achter Berg. Samen bekijken ze Jutters schatten.    
 
JUTTER Bouwen  
 
OSCAR Maar dit is allemaal van jou  

Deze schatten  
 
JUTTER Van ons  

Samen  
 
OSCAR Echt?  
 
JUTTER Samen bouwen  
 
OSCAR Oké  
 
Oscar pakt een stuk hout, onderzoekt het, tikt er tegenaan.. 
 
OSCAR Misschien kunnen we dit als het dek gebruiken 
 
Jutter pakt een aantal voorwerpen, die Oscar afkeurt. Dan pakt Jutter een stuk stof  
 
JUTTER Zeil?  
 
OSCAR Ja, dan is dat ons zeil! 
 
JUTTER Ons zeil  
 
OSCAR En dan moeten we alleen nog een mast  
 
Jutter pakt een aantal voorwerpen, die Oscar afkeurt.  
Jutter pakt dan iets langwerpigs, zoals een spatel of potlood of lineaal…. 
 
JUTTER Mast!  
 
OSCAR Onze mast!  

Hier kunnen we ons schip van maken  
 
OSCAR Ons schip 
 
JUTTER Jouw schip  
 
OSCAR Nee, ons schip  
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JUTTER Jouw schip  

 
OSCAR Maar jij dan?  

Ga je niet met mij mee? 
 
JUTTER Ik blijf  

 
OSCAR We zijn toch vrienden  
 Als ik straks wegga  
 Ben jij dan niet verdrietig?  
 
JUTTER Ja  
 
OSCAR Ik ook   

Dan ga ik je heel erg missen  
Waarom wil je niet mee?  

 
JUTTER Thuis  

Hier  
Zee  
Golven 
Zand  
Meeuw 
Berg  
Van mij  
Thuis  
Schip jouw thuis  
Dit mijn thuis  

 
OSCAR Blijven we vrienden?  
 
JUTTER Altijd  
 
Knuffel  
 
OSCAR Ik zal hard aan je denken, Jutter 
 
JUTTER Denken, vriend   
 Vaarwel  
 
Oscar maakt aanstalten om te gaan.   
 
OSCAR Golfjes, willen jullie me mee helpen blazen? 
 
De zee blaast mee..  
Oscar vertrekt. 
Jutter zit bij de berg en kijkt Oscar na.   
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BERG En zo gaat Oscar weer op zee 
Op zijn eigen schip van schatten  
Met aan zijn voeten allebei zijn schoenen  
Gekregen van zijn vriend 
En Jutter die kijkt Oscar na 
Tot Oscar steeds verder weg is 
Eerst een streepje 
Dan een vlekje 
Dan een stipje in de zee 
En hij denkt:  
Daar vaart mijn vriend  

 
Jutter zwaait nog lang uit. Kruipt dan tegen Berg aan en valt in slaap.    
Dan spoelt er vanuit de zee een flesje en  een haarspeldje aan. 
 
In de fles zit een tekening van het eiland met Berg, Jutter en Oscar, omringd door de zee. 
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DAG 7  
 
De vogel vliegt over het eiland.  
 
BERG Er zijn heel veel nachten voorbijgegaan  

Oscar is op zijn nieuwe schip vertrokken  
En Jutter is weer alleen met zijn vrienden de berg en de zee  
Hij denkt heel vaak aan zijn vriend  

 
Jutter verschijnt en vindt een haarspeldje op het strand  
 
JUTTER O wow! 

Van jou?  
Van mij?  

 
BERG Wat is het?  
 
JUTTER Een grijpertje 

Of nee 
Of nee  
Een knipknap!  

 Een plakbloem 
Van jou? 

 
BERG Ik vind die wel mooi  
 
JUTTER Van jou  
 
Hij geeft het haarspeldje aan Berg  
Ziet nog een schat liggen: een flesje  
 
JUTTER O wow!  

O wow!  
Van jou?  
Van mij?  

 
BERG Wat is het?  
 
JUTTER Een drinkdingetje   

Of nee  
 
Hij vindt het papier erin 
 
JUTTER Een brievenhuisje 
 Een papierglaasje  

 
Hij haalt het papier eruit, vouwt het open  
 
JUTTER Wow  
 
BERG Wat is het, Jutter? 
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JUTTER (verwonderd) 
Mijn vriend 

 
Hij laat het papier zien. Het is een tekening.  
 
JUTTER (wijst aan) 

Oscar  
Jutter  
Golven 
(tegen golven) 
Jullie! 
Van ons  
Vriend  

 
BERG Hij denkt aan jou 
 
Jutter is heel erg blij met de tekening, houdt hem stevig vast  
 
JUTTER Wow 

Dankjewel zee  
Dankjewel golven  
Mooiste  
Mooiste  
Cadeau  

 
Jutter wijst Berg op steentje in tasje.  
 
JUTTER Berg  

Cadeau  
 
BERG Voor wie?  
 
JUTTER Golven  
 
BERG Heb je een cadeau voor de golven?  
 
JUTTER Ja  

Vrienden  
 
BERG Wat is het? 
 
Jutter haalt het steentje tevoorschijn  

 
JUTTER Eilandstukje  
 Voor jou, voor jou, voor jullie,  
 Voor jullie allemaal 
 Allemaal vriend 
 Cadeau, vrienden 
 Cadeau, delen 
 
BERG Dat is een eilandstukje  

Een stukje van dit eiland   
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Jutter overhandigt het steentje aan het publiek.  
Kruipt dan tegen Berg aan en valt in slaap.   
 

 
 

EINDE 


