SCENE 1: BOERDERIJ IN KANSAS
Een veld in Kansas. Aan de jardin de aanzet van een schuur. In de schuur enkele houten
kratten. Achter scène blaft een hondje.
DOROTHY komt opgerend.
Dorothy

Ooh, even op adem komen, ik kan niet meer! Ik heb zo hard gelopen dat ik
bijna geen adem meer heb. Toto, Toto, waar ben je? Kom. Toto? Je moet niet
meer bang zijn nu, ik denk niet dat ze ons achterna gekomen is. Als ze je ook
maar met één vinger zou durven aanraken!

TOTO komt opgelopen naar DOROTHY.
Dorothy

Daar ben je, lieve schat! Heeft ze je pijn gedaan? Ik ben er zeker van dat ze het
geprobeerd heeft, die oude heks! Kom, we gaan oom Henry en tante Em
vertellen wat er gebeurd is. Die zullen haar wel een lesje leren! Kom, Toto.

Beiden af. TANTE EM en OOM HENRY op. Op de achtergrond het geluid van kakelende
kippen. Tante Em en oom Henry zijn eieren aan het tellen.
Oom Henry

Achtendertig, negenendertig, veertig, eenenveertig…

DOROTHY op
Dorothy

Tante Em, tante Em …

Tante Em

Dat is een slechte, Henry.

Oom Henry

Verdikke, dus veertig, eenenveertig…

Dorothy

Tante Em, moet je eens weten wat mevrouw Gultch nu weer gedaan heeft? Ze
heeft…

Tante Em

Alsjeblieft, Dorothy, zie je niet dat we aan het tellen zijn?

Dorothy

Maar het is mevrouw Gultch! Toto was in haar tuin en…

Oom Henry

We hebben nu geen tijd, Dorothy. De broedmachine is vanmorgen stuk
gegaan en we moeten zo snel mogelijk deze eieren redden.

Tante Em

Hoever zat je nu, Henry?

Oom Henry

Euhm, drieënveertig of zoiets…

Dorothy

Maar mevrouw Gultch…

Tante Em

Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Eén, twee, drie, vier…

Dorothy

(terwijl tante Em doortelt) Tante Em, mevrouw Gultch heeft Toto geslagen
met een hark! Ze zegt dat hij in haar tuin haar bloembollen aan het uitgraven
was en haar kat achterna zat, je weet wel, dat gemene lelijke beest dat…

Tante Em

(telt nu luider)

Dorothy

Maar hij zit niet elke dag in haar tuin, tante, alleen zo heel af en toe, een paar
keer per week. En die kat krijgt hij toch nooit te pakken. Maar nu heeft
mevrouw Gultch gezegd dat ze naar…

Tante Em

Nu is het genoeg, Dorothy, we zijn bezig! We moeten zoveel mogelijk kuikens
redden!

Dorothy

Maar het zijn nog geen kuikens, ’t zijn eieren…

Tante Em

Maar het worden kuikens! Dat hopen we toch. Maar als ik hier nog lang naar
jou moet staan luisteren, zullen het inderdaad nooit kuikens worden en dan
kan ik er evengoed meteen een omelet van maken! En laat me nu
doorwerken!

TANTE EM af.
Oom Henry

Je moet het haar maar niet kwalijk nemen, Dorothy. Ze is behoorlijk over haar
toeren nu ze weet dat we waarschijnlijk veel kuikens zullen verliezen dit jaar.

Dorothy

Kun jij niks doen, oom Henry?

Oom Henry

Wel, ik kan proberen de machine te repareren, maar ik vrees dat dat niet zo
makkelijk zal gaan. Ik kan waarschijnlijk zelfs geen nieuwe onderdelen meer
krijgen voor zo’n oud geval.

Dorothy

Ik bedoel mevrouw Gultch!

Oom Henry

Da’s ook een oud geval! Kijk, Dorothy, ik heb daar nu echt geen tijd voor. Zorg
gewoon dat Toto uit haar buurt blijft, dan komt alles wel in orde.

OOM HENRY pakt een kist met de eieren op en gaat af. HARRY EN HENK op met een oude
kruiwagen zonder wiel. Op de kruiwagen ligt wat tuingerief, planken en een
vogelschrik.
Henk

Wie was dat genie ook alweer dat voorstelde om de kruiwagen naar de
boerderij te brengen voor we het wiel er terug op gezet hadden?

Harry

Ikke. Zonder wiel weegt die kruiwagen een heel stuk minder, waar of niet?
Dus dat was best een verstandige beslissing.

Henk

Verstandig of niet, we kunnen er maar beter voor zorgen dat die gerepareerd
raakt, anders zal meneer Henry er niet mee kunnen lachen.

HENK heft de voorkant van de kruiwagen op. TOM op met het wiel van de kruiwagen.
Tom

Hier jongens. Het wiel. Het was weggerold.

Henk

Kom op met dat wiel!

Dorothy

Zeg Henk, weet je wat mevrouw Gultch met Toto gedaan heeft?

Henk

Ik ga hier geen uren zo blijven staan, Tom! Ik ben geen standbeeld. En zeker
niet van ijzer! Mijn armen worden bijna uit mijn lijf gesleurd.

Dorothy

Ze probeerde hem te vermoorden met een hark!

Tom

Moest je nu eerst eens het materiaal uit die kruiwagen halen, Harry, zou dat
niet helpen?

Harry

Oké, oké…

HARRY begint de kruiwagen leeg te halen. Ondertussen bestudeert TOM de as van de
kruiwagen.
Dorothy

Hé, waarom luister er niemand?

Tom

Dat zal nog niet zo simpel zijn, die as is helemaal verbogen…

Harry

Laat mij maar even.

HARRY pakt een hamer van de kar en begint de as recht te kloppen. Dan klopt hij op zijn
vinger.
Harry

Auuw, verdikke… mijn vinger!

Henk

Onhandig als altijd. Wedden dat die ouwe vogelschrik nog handiger is dan jij?

Harry

Doe het dan zelf hé, als je denkt dat je het beter kunt.

Henk

Ik heb die kruiwagen al vast!

Tom

Ik zal het wel doen.

TOM bevestigt het wiel aan de kruiwagen.
Dorothy

Wat moet ik nu doen met mevrouw Gultch, Harry? Alleen maar omdat Toto
haar oude kat opjaagde!

Harry

Luister Dorothy, heb jij geen hersens?

Dorothy

Natuurlijk heb ik hersens!

Harry

Wel, gebruik ze dan! Vanaf nu ga je niet meer langs de tuin van mevrouw
Gultch als je naar huis komt. Dan kan Toto niet meer in haar huis en blijft hij
uit de problemen. En jij ook.

OOM HENRY op.
Oom Henry

Daar zijn jullie eindelijk! Waar hebben jullie zolang gezeten?

Tom

Een probleempje met de kruiwagen, meneer Henry. Maar dat is ondertussen
opgelost.

Oom Henry

Prima. Zorg er dan maar voor dat alles zo snel mogelijk in de schuur
terechtkomt. Er is een storm op komst en ik wil dat alles veilig binnen staat.

Harry

Komt in orde, meneer Henry!

OOM HENRY af. TOM veegt zijn handen af en HARRY EN HENK beginnen de kruiwagen te
laden. Dan krijgen ze een idee. Ze gebruiken de vogelschrik als mevrouw
Gultch-pop om TOM te doen schrikken.
Dorothy

Wat vind jij dat ik moet doen, Tom?

Tom

Wat jij moet doen? In de eerste plaats moet je je niet zo op je kop laten zitten
door dat oude lelijke wijf! En je moet zeker niet bang voor haar zijn. Je moet
haar gewoon eens flink de waarheid zeggen!

Dorothy

Ik ben niet bang voor haar!

Tom

Zo mag ik het horen. Dus als je ze nog eens tegenkomt en ze begint weer
tegen je te kwaken, dan ga je gewoon recht naar haar toe en je geeft ze
gewoon een mep! Dat is wat ik toch zou doen!

Dorothy

Serieus?

Tom

Tuurlijk! Als je rechtuit en eerlijk bent, is er niets in dit leven waar je bang voor
moet zijn.

Ondertussen zijn HARRY en HENK achter TOM gaan staan. Ze zwaaien de vogelschrik voor
TOMS gezicht en HARRY brult door een metalen stuk buis.
Harry

Rrooaarrr…

TOM springt weg. HARRY en HENK lachen.
Dorothy

Tom, gaat het?

Tom

Zeg zal het een beetje gaan, ja? Wat proberen jullie te doen? Me een
hartverzakking te bezorgen?

Dorothy

Ja, echt gemeen van jullie twee!

Henk

’t Was maar een grapje, Dorothy!

Dorothy

Kijk eens hoe bleek hij is! Jullie hebben hem echt bang gemaakt.

Tom

Wie was er hier bang?

Harry

Jij was bang, Tom! En nog geen beetje ook.

Tom

Zeg dat nog eens als je durft!

TANTE EM op met een plateau koekjes.

Tante Em

Zeg, hebben jullie eigenlijk niets beters te doen dan hier jullie tijd te staan
verprutsen? Ik ken drie boerderijknechten die straks zonder werk zullen zitten
als ze niet opletten!

Henk

We waren gewoon wat plezier aan het maken, mevrouw.

Tante Em

Wel, op een boerderij is er geen plaats voor plezier! En zeker niet als er een
storm op komst is. Als je plezier wil maken, dan ga je maar naar het circus.

Henk

Wel, misschien doe ik dat wel. Ik zou het nog niet zo slecht doen als De Man
van Staal.

HENK neemt een bodybuilderspose aan.
Tante Em

Drie gekken, dat zijn jullie! Hier, neem maar een koekje. Vers gebakken.

Harry

Goh, dankjewel, mevrouw Em.

Tante Em

Niemand kan werken op een lege maag.

Tom

Lekker, mevrouw Em.

Henk

Dat zal smaken.

Tante Em

Om een koekje op te eten moet je niet gaan zitten, Henk! Henry wil alles zo
snel mogelijk binnen. En ruim die rommel hier op!

Tom

Onmiddellijk, mevrouw!

TANTE EM wil afgaan.
Dorothy

Zeg, tante Em, weet je wat mevrouw Gultch zei dat ze zou doen met Toto? Ze
zei dat ze hem wilde…

Tante Em

Dorothy, hou daar nu eindelijk eens over op. Jij hebt teveel verbeelding, dat is
je probleem. Je zou beter een handje toesteken in plaats van te blijven zeuren
over mevrouw Gultch!

TANTE EM, HARRY, HENK en TOM af met kruiwagen.
Dorothy

Kom Toto, blijkbaar is er hier niemand die ons wil helpen.

Dorothy af. FADE OUT.

