De bellenman en bloemenvrouw hebben ruzie met elkaar gekregen. Want de
bellenman denkt dat de bloemenvrouw een bel van hem heeft gestolen en de
bloemenvrouw denkt dat de bellenman daarom uit wraak een bloem bij haar heeft
geplukt. Of zou er toch iets anders aan de hand zijn…
Bellenman:
Maar Bloemenvrouwtje Fleur?!? Ah, wat jammer. (teleurgesteld laat hij zijn hoofd
hangen als hij naar zijn heuvel terug loopt.) Hé wat is dat nou. Dat lijkt wel een gat in
de grond.
(Hij ontdekt het holletje van de Aardman) Ik heb dat nog niet eerder hier gezien.
(Hij bukt zich waardoor zijn muts met bel in het gat komt te hangen.)Hallo! Is daar
iemand? Hallo!
(Het Aardmannetje pakt de muts van bellenman vast en probeert hem af te trekken.
Bellenman kan het maar net voorkomen en houdt zijn muts stevig vast. Hierdoor
komt wel het Aardmannetje boven de grond. Op een gegeven moment laat
Aardmannetje los en Bellenman klapt achterover.) Auw!
(Aardmannetje duikt weer de grond in.) Bloemenvrouwtje kom eens gauw.
Bloemenvrouw:
Wat is er? Ik wil niets meer met je te maken hebben.
Bellenman:
Kom nou kijken. Er zit hier een gat in de grond.
Bloemenvrouw:
(op) Een gat in de grond? (kijkt naar het gat)
Bellenman:
Ja, en er kwam een groen mannetje uit. Hij probeerde mijn muts af te pakken.
Bloemenvrouw:
Een groen mannetje? Met een grote neus en groene piekhaartjes toevallig?
Bellenman:
Ja.
Bloemenvrouw:
Dan weet ik waar we last van hebben.
Bellenman:
Waarvan dan?
Bloemenvrouw:
Van een aardmannetje.
Bellenman:
Aardmannetje?

Bloemenvrouw:
Mijn moeder vertelde mij ooit dat er aardmannetjes onder de grond leven. Een keer
per jaar komen ze boven de grond en dan moeten ze iets van boven de grond
meenemen. Hier kunnen de andere aardmannetjes die niet naar boven mogen iets
van leren.
Bellenman:
Dus, dat aardmannetje heeft mijn bel en jouw bloem gestolen?
Bloemenvrouw:
Dat denk ik wel.
Bellenman:
Maar ik wil mijn bel graag terug.
Bloemenvrouw:
En ik mijn bloem.
Bellenman:
Dan moeten we hem zien te vangen. Maar hoe? Hij is steeds zo snel weg.
Bloemenvrouw:
Laat dat maar aan mij over. Ik heb een plan. Ga jij maar terug naar je heuvel. Als het
is gelukt of mislukt dan roep ik je wel.
Bellenman:
Dat is goed. (af)
Bloemenvrouw:
(bukt zich richting gat in de grond en bukt steeds dieper) Aardmannetje,
Aardmannetje! Kom eens. (Aardmannetje komt en knijpt in haar neus.) Aaaauuuww!
Mijn neus. Wacht maar ik krijg je heus wel hoor! (ze loopt naar haar heuvel en haalt
een roos tevoorschijn.)
Bloemenvrouw:
Aardmannetje ruik eens! (Aardmannetje komt naar boven. Als hij de roos wil pakken
trekt de Bloemenvrouw hem weg en rent weg.)
Aardmannetje:
Hebben, hebben, hebben. (Hij rent achter het Bloemenvrouwtje aan.
Er ontstaat een achtervolging tussen Bloemenvrouwtje en Aardmannetje. Door een
vergissing van het Bloemenvrouwtje krijgt het Aardmannetje de roos te pakken.
Aardmannetje:
Hebbes! (Duikt zijn holletje weer in)
Bloemenvrouw:
Oh, nee, hij heeft de verrassing voor de Bellenman afgepakt.( Ze begint zachtjes te
huilen. en belt aan de bel van de bellenpaal)

Bloemenvrouw:
Bellenman Jan, het is niet gelukt. Probeer jij het maar. (ze gaat verdrietig af.)
Bellenman:
(op) Dat is goed. Ik heb er over nagedacht en ik ga hem vangen met een bel aan een
koord. (Dat laat hij het publiek zien.) Ik laat de bel zakken in het gat en dan ga ik
bellen. Als het Aardmannetje hem te pakken heeft trek ik hem omhoog en bind ik
hem vast. Bellenman laat het touw met de bel in het holletje van het aardmannetje
zakken en doordat hij het touw beweegt begint de bel te bellen. Na niet al te lange
tijd wordt de Bellenman zowat het gat ingetrokken. Na enig getouwtrek weet de
Bellenman het aardmannetje omhoog te trekken en bind het aardmannetje vast.
Bellenman:
Zo, nu heb ik je. (aardmannetje kijkt weg van Bellenman.)
Aardman:
Oh.
Bellenman:
Aardmannetje kijk mij eens aan! Waar zijn mijn bel en de bloem van de
Bloemenvrouw?
Aardman:
Dat weet ik niet.
Bellenman:
Dat weet je wel. Jij hebt ze meegenomen. Jij hebt ze gestolen.
Aardman:
Gestolen? Nee, geleend.
Bellenman:
Nee, je hebt ze gestolen. Je hebt niet gevraagd of je de bel en de bloem even lenen
mocht. Je hebt ze ongevraagd meegenomen. Dat heet stelen Dat mag niet en wij
vinden dat niet leuk. We zijn zomaar ineens dingen kwijt.
Aardman:
Oh.
Bellenman:
Waarom doe je dat nou?
Aardman:
Leren, leren, leren.
Bellenman:
Leren, leren, leren? Wie moeten er leren?
Aardman:
De andere aardmannetjes.

Bellenman:
Je had toch wel even kunnen vragen of je de bel en bloem mee mocht nemen. Als je
had uitgelegd waarom had het van mij vast wel gemogen. Ik denk zelfs dat het
Bloemenvrouwtje je je een bloem gegeven had. Maar nu zijn we allebei heel boos op
jou. Je bent nu een plaagmannetje!
Aardmannetje:
Oh. Hoe goed maken?
Bellenman:
Je wilt het weer goed maken?
Aardman:
Ja.
Bellenman:
Dat is heel makkelijk. Geef de bel en de bloem terug.
Aardman:
Bel en bloem teruggeven?
Bellenman:
Ja, dan krijg je zelfs van mij een cadeautje.
Aardman:
Cadeautje? Oh, leuk. (Hij wil het gat induiken maar dat lukt niet omdat de Bellenman
hem nog steeds goed vastgebonden en vast heeft.)
Aardman:
Gaat niet.
Bellenman:
Wat gaat niet?
Aardman:
Ik zit vast.
Bellenman:
Dat is waar. (Hij maakt Aardman los, die direct het holletje in duikt. Even later is hij
terug met een beertje.)
Aardman:
Tadaah!
Bellenman:
Dat is geen bel of bloem maar, een beertje.
Aardman:
Oh. (Hij duikt weer weg en komt terug met een bal.)

Aardman:
Tadaah!!
Bellenman:
Dat is een bal geen bel. Met een bal kun je ballen en niet bellen. (Aardman duikt
weer weg en komt op met de bel.)
Aardman:
Deze wel goed?
Bellenman:
Ja. Dank je wel.
Aardman:
Klaar! Alles weer goed?
Bellenman:
Nee, nu nog de bloem van de Bloemenvrouw
Aardman:
Oh, ja. (hij duikt weer weg en komt op met een rare plant)
Bellenman:
Nee, Aardmannetje. Dat is een plant.
Aardman:
Oh. (Hij duikt weer weg en komt op met de bloem.)
Deze?
Bellenman:
Juist. Dat is de bloem. Nu vind ik dat je het ook goed moet maken met de
Bloemenvrouw. Ga naar haar toe en geef haar de bloem. Als je klaar bent bel je
maar aan en krijg je je cadeau.(af)
Aardmannetje loopt naar de Bloemenvrouw.
Aardman:
Bloemenvrouwtje, Bloemenvrouwtje?
Bloemenvrouw:
Ja, wat is er? (op) Oh, ben jij het aardmannetje.
Aardman:
Alsjeblieft. Sorry!
Bloemenvrouw:
Jéh, mijn bloem. Laten we hem maar snel terugzetten in de grond. (Dat doen ze.) Je
had er nog een. Die wil ik ook graag terug.

Aardman:
Oh ja. (hij duikt zijn hol weer in en pakt de roos)
Bloemenvrouw:
Dat is hem. Dank je wel.
Aardman:
Nog boos?
Bloemenvrouw:
Nee, hoor. Maar voortaan eerst.....
Aardman:
pakken?
Bloemenvrouw:
Nee...?
Aardman:
vragen?
Bloemenvrouw:
Juist. (geeft Aardman een kus en af)
Aardman:
Cadeautje?
Bloemenvrouw:
Ik denk dat je daarvoor bij de Bellenman moet zijn. Bel maar aan de bel.
Aardmannetje belt aan de bel.
Aardman:
Cadeautje, cadeautje, cadeautje.
Bellenman:
(op) Heb je de bloem terug gegeven en is het Bloemenvrouwtje niet meer boos?
Aardman:
Ja. Ze is weer vrolijk. Ze gaf zelfs een kus.
Bellenman:
Dan is hier je cadeau. Een bel aan een koordje. Als je hem omdoet kunnen we je
altijd horen aankomen.
Aardman:
Oh, wat mooi.(Hij belt ermee) Dank je wel.
Tot ziens! (Aardman duikt zijn hol weer in)

Bloemenvrouw:
(op) Bellenman Jan, ik ben onterecht boos op je geweest. We werden geplaagd door
een Aardmannetje. Om het weer goed te maken wil ik toch de verrassing geven die
ik je beloofd had.
Bellenman:
Werkelijk? Fijn.
Bloemenvrouw:
Ja, (ze pakt de roos) Alsjeblieft.
Bellenman:
Oh, wat mooi. Omdat ik ook boos was op jouw, wil ik je ook iets geven.
Hier. (Hij kust de Bloemenvrouw op haar wang.)
Bloemenvrouw (verlegen):
Oh, dank je. Dag! Bellenman Jan! (af)
Bellenman:
Dag Bloemenvrouw, ik hou van jou! (af)
Bloemenvrouw:
Ik ook van jou! (af)
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