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Informatieblad 2D Toneelstuk: Arme Jan en de perenboom 

 
 
Personen:  Arme Jan, een beetje rare snuiter  

De koopman 
Mevrouw Goedhart, een van de omstanders 
Meneer Bovenbaas, een andere kijker 
Meneer Galeo, ook een omstander. 
Niels, een jongetje dat ook staat te kijken. 
2 à 3 overige omstanders 
(facultatief: De perenboom met voor peren en achter bloesem) * 

 
Benodigdheden: Een Marktkraam vol met peren, papieren zakjes, kostuums voor  

de spelers, een emmer met zand, een gietertje 
(facultatief een kartonnen perenboom, met aan de ene kant bloesem en 
aan de andere kant grote peren)* 

   
* Wanneer een van de kinderen de perenboom speelt volgt u de cursieve aanwijzingen, is de 
perenboom van karton volg dan de onderstreepte aanwijzingen. 
 
AANWIJZING: OP DEZE WIJZE AANGEGEVEN OPMERKINGEN ZIJN 

TONEELAANWIJZINGEN  
 
 Op het toneel staat een marktkraam met peren, de koopman staat er achter. Alle 
omstanders lopen een beetje rond. Zo nodig kan een decor met andere marktkramen 
worden gemaakt. De emmer met zand staat voor op het toneel (alvast plat op de grond 
ligt de kartonnen perenboom voor de marktkraam), achter het toneel staat een gietertje 
klaar. 
 
Het doek gaat open 
De koopman:  (schreeuwt) Mooie peren, Mooie peren, koop hier uw fruit 

dames en heren.  
Omstander 1:    Doe mij maar vier peren, meneer. 
De koopman:    Dat is dan 2 euro meneer  

(doet de peren in een papieren zak) 
Omstander 1:    (betaalt) Alstublieft (loopt een beetje verder)  

 
ARME JAN KOMT OP EN LOOPT LANGZAAM RICHTING MARKTKRAAM. DE KOOPMAN 
BEGINT WEER TE ROEPEN. 

 
Koopman:    Mooie peren, dames en heren, koop hier uw fruit! 
Arme Jan:    Dag koopman, mag ik een peer van jou? 
Koopman:    (doet de peer in een zakje)  

Dat is dan 50 eurocent. 
Arme Jan:    Kun jij mij die peer niet zo geven? Je hebt er zo veel. 
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Koopman:    (stottert van verbijstering) 

G...even, (steeds harder) geven!!!, wel nou nog mooier! 
Arme Jan:  Je kunt toch wel zien dat ik arm ben….. Ik heb echt geen geld! 
Koopman:  (boos en luid) Als je geen geld hebt moet je ook niet om een 

peer vragen. Wat denk je wel…… 
Arme Jan:  Ja maar koopman, lieve koopman, ik heb zo’n vreselijke honger… 
Koopman:  (nog steeds hard) Honger… niks mee te maken. Geen geld, geen 

peer of zo. Dan moet je maar werken voor de kost meneertje. 
Je denkt toch niet dat ik gek ben! Ik ga je niet zomaar een 
peer geven! 

 
De omstanders verzamelen zich intussen om de marktkraam heen. 
 
Meneer Bovenbaas:   Wat mij betreft heeft de koopman gelijk. Stel je eens voor  

dat hij zijn peren gratis zou weggeven. Hoe moet hij dan zijn 
brood verdienen? Hij zou net zo arm worden als die bedelaar. 

Meneer Galeo:  Ach, die koopman moet zich niet zo opwinden. Dan geef je eens 
een peer weg aan iemand die honger heeft….. Als je zelf meer 
dan genoeg hebt, maakt een zo’n peer toch niets uit. 

Omstander 2:  Ik ben het met u eens, meneer Bovenbaas, bedelen moet streng 
worden tegengegaan. 

Omstander 1:  Ja, maar het is toch heel erg als mensen zo arm zijn dat ze 
moeten bedelen. Maar als je al die mensen te eten zou geven… 
waar zou dat eindigen? 

Mevrouw Goedhart:   Ik vind het onbegrijpelijk dat de koopman arme Jan geen  
peer geeft. Hij zou zijn hart moeten laten spreken, en niet zo 
bang moeten zijn. Hij verdient heus wel genoeg aan die peren. 

Arme Jan:  Alsjeblieft Koopman, ik heb al twee dagen geen eten gehad…. 
Koopman:    Ik ga jou echt niet zomaar een peer geven mannetje! 
Arme Jan: Ik wil er best wat voor terug doen, maar ik heb nu eenmaal 

geen geld. 
Mevrouw Goedhart:  Ach koopman, wees toch niet zo spijkerhard. Geef jan die  

peer toch. 
Koopman:    (schreeuwt) En wie daarna? En wie Daarna? 
    Dit kan niet, echt niet. 
Mevrouw Goedhart:   Hier…. Hier heb je die 50 cent, en geef Jan nu zijn peer. 
Arme Jan:   Mevrouw, dank u, dank u wel, u hebt een goed hart. 
Meneer Galeo:  Dat vind ik ook mevrouw, dat was bijzonder aardig van u. 
Meneer Bovenbaas:   Maar wel onverstandig, dat wel… nu blijft die man bedelen. 
 
Arme Jan eet intussen genietend zijn peer op 
Arme Jan:  (Terwijl hij eet) Ik begrijp je niet hoor koopman. Ik zie toch 

dat je een heleboel peren hebt, die peren zijn zomaar gegroeid 
aan de boom die jij in je tuin hebt staan. Jij hebt er niets voor 
hoeven doen om ze te krijgen en toch geef je ze niet weg (kijkt  
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naar het klokhuis van de peer). Ik daarentegen, geef alle 
peren weg die aan mijn boom zitten. 

Meneer Bovenbaas:   Nu ziet u een mevrouw Goedhart, waar vriendelijkheid toe  
leidt. Hij heeft zelf een perenboom en u bent nu uw centen 
kwijt! 

Mevrouw Goedhart:   Ik begrijp het niet Jan, als je zelf een perenboom hebt,  
waarom bedel je dan om een peer? 

Arme Jan:  (houdt het klokhuis omhoog en kijkt er nog eens goed naar) 
Dat komt…. Omdat mijn boom nog moet groeien……! 

 

DE OMSTANDERS BEGINNEN TE LACHEN EN TE MOPPEREN, ZE PRATEN ALLEMAAL 
DOOR ELKAAR. 

 
Twee omstanders schuiven de marktkraam wat naar achteren. Een ander gooit een 
emmertje zand leeg op een hoop (De perenboom sluipt tijdens dit gedoe naar voren over 
het kostuum is een mantel die verbergt wat hij aan heeft. Hij maakt zich zo klein mogelijk 
en gaat achter de zandhoop zitten). 
 
Koopman:  Ja maar dat is toch al te gek…. (hij loopt om zijn kraam heen 

en kijkt naar Jan) 
 

JAN BUKT ZICH EN MAAKT DUIDELIJK EEN KUILTJE IN HET ZAND. HIJ BEGRAAFT 
HET KLOKHUIS EN TERWIJL HIJ OPSTAAT ZEGT HIJ: 

 
Arme Jan:  Wacht nu maar eens af, dan zul je eens wat zien. Blijf maar 

rustig staan, want dan geef ik jullie straks allemaal een peer 
van mijn boom. 

Arme Jan:  (veegt zijn handen aan zijn broek af) Nu heb ik alleen nog 
een beetje water nodig. 

 
Alle omstanders praten door elkaar: 
 
Meneer Bovenbaas:   Belachelijk, hij is niet goed wijs. 
Omstander 2:     Wat een zot, hij gelooft het zelf ook nog. 
Meneer Galeo:   Ik ben benieuwd wat hij denkt dat er gebeurt? 
Mevrouw Goedhart:   Ik denk dat ik weet wat er komt…. 
 
Niels:  Ik haal wel even een beetje water, als ik dan de eerste peer 

mag die er aan je boom groeit! (lacht breeduit) 
Arme Jan:  Nee… de eerste peer is voor mevrouw Goedhart, maar de 

volgende, die krijg jij. 
 
Niels loop weg en komt even later terug met een gietertje. 
 
Arme Jan:     Zo giet het water er nu maar over heen. 
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Niels giet lachend het water over het hoopje zand. 
 
De koopman:  (kijkt strak naar het hoopje op de grond…) Dat bestaat toch 

niet… dat geloof je toch niet…. 
Niels:  (roept) Ja, moet je eens kijken…. Ik zie een klein plantje 

groeien…kijk, daar is een stammetje….  

 
(de perenboom gaat nu op zijn knieën zitten de mantel blijft nog om. 
Zijn armen blijven langs zijn lijf) 
 
De koopman:     Ik zie er niks van, waar is dat stammetje dan? 
Meneer Galeo:  Je hebt gelijk Niels, ik zie het ook… (hij knipoogt nadrukkelijk 

naar Arme Jan) wat prachtig hè zoals een boom groeit. 
 
De koopman haalt een bril uit zijn zak, poetst hem op en kijkt en kijkt naar het hoopje 
zand. 
Intussen tillen twee voorbijgangers de kartonnen boom op en zetten hem met de kant met 
de bloesem naar het publiek. 

De perenboom gaat rechtop staan en doet de mantel af. De bloeiende kant staat naar het 
publiek. Hij strekt zijn armen uit als takken. 
 
Mevrouw Goedhart:  (een beetje lachend) Ja, kijk toch eens, er zitten al knopjes 

aan de takken. Hij gaat zo bloeien, dat vind ik altijd zo 
prachtig, als een perenboom bloeit…. 

Arme Jan:  Perenbloesem is echt prachtig, vindt u ook niet meneer 
Bovenbaas? 

Meneer Bovenbaas:  Ja ik vind bloesem ook prachtig, maar wat jij hier doet is niet…. 
Niels:  (luidt roepend door meneer Bovenbaas woorden heen) 

Wauw..kijk eens wat mooi, wat prachtig, al die kleine 
bloemetjes…… 

Omstander 1:     Ik begrijp er helemaal niets van…. 
De koopman:  (tuurt en zucht en zegt bij zichzelf) IK zie het niet, zij zien 

het allemaal, maar ik zie alleen een hoopje zand. (Hij poetst 
opnieuw zijn bril op.) 

Meneer Galeo:  Volgens mij komen er een heleboel peren aan die boom… Moet 
je een kijken hoe schitterend hij bloeit. 

Arme Jan:     “Oh perenboom zo schoon 
    Uw bloesem wit en stralend 
    Ik voel mij wel als in een droom 
    Aan u kan ik mijn hart ophalen…” 
Mevrouw Goedhart:   Ik wist niet dat je een dichter was Jan, wat mooi. 
Omstander 2:  Ik ken ook een gedicht over een perenboom, dat is geloof ik van 

Gorter, en het gaat geloof ik zo… 
Meneer Bovenbaas:  Ik voor mij heb niets met gedichten. Ik lees liever over 

geschiedenis, of over economie, dat is tenminste interessant. 
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Niels:  (dansend rond de perenboom) Ik zie peren, kleine peren… kijk, 

eens mensen wat veel, daar moet je zien….. 
 
De twee voorbijgangers die de kartonnen boom vasthielden draaien een rondje lopend de 
boom met de perenkant naar voren. 

De perenboom draait zich langzaam met de kant met peren naar het publiek. 
De koopman bestudeert nog steeds het hoopje zand. 
 
Arme Jan:  Ja, kijk hier is al een mooie rijpe….. (hij pakt een peer van de 

marktkraam en geeft hem aan mevrouw Goedhart) Alstublieft 
mevrouw, eet smakelijk. 

Niels:  (op en neer springend) Ik mocht er ook een Jan, ik mocht er 
ook een. 

 
Arme Jan geeft hem ook een peer. Hij deelt ook peren uit aan meneer Galeo en de 
ander omstanders. 
Meneer Bovenbaas:   (aarzelt) ……. Ach, waarom ook niet….. 
 
Arme Jan biedt een peer aan de koopman. Maar die schudt zijn hoofd.  
Hij blijft stug kijken naar de plek waar de boom zou moeten zijn.  
Arme Jan deelt samen met Niels peren uit aan het publiek.  
 
De omstanders, ook die met de kartonnen boom, lopen al etend het toneel af 
De omstanders en ook de perenboom lopen al etend van het toneel. 
 
Arme Jan loopt naar de koopman en tikt hem op zijn schouder.  
Deze lijkt plotseling wakker te worden en staat op. 
 
Arme Jan:    Nou koopman, bedankt voor alles, tot ziens maar weer.  

(loopt ook van het toneel) 
Koopman:    (nog steeds een beetje in de war) Tot ziens Jan. 
 
Hij draait zich om naar zijn lege kraam. 
 
Koopman:    Nee, nee! Dat kan toch niet. Dat is al te gek…. 
    Dat is…. Dat is….. 
 
Hoofdschuddend loopt hij het toneel af. 
 
 

Einde 


