Koning Hoepelstoep en
de verdwenen troon
Poppen: Koning Hoepelstoep, Koningin Hoepelstoep, lakei Wannes
Achterwand: neutraal of zaal van paleis
Spelers: 2
Aantal bladzijden: 7
WANNES:
(haastig op van ene naar andere kant, bijna af, terug naar kinderen kijken) O hallo
kinderen. Ik liep zo hard dat ik jullie nog niet eens gezien had. Dat komt omdat ik
heel erge haast heb. Ik heb me namelijk verslapen. Heb te lang in m’n bedje gelegen.
Nou moet ik jullie wel vertellen dat het heel lekker lag zo diep weggedoken in m'n
bedje. Daarom heb ik me nu verslapen. Hebben jullie dat ook wel eens? (wacht af)
Nou in ieder geval ik ben nu te laat. En daarom moet ik me haasten. (wil weer af
gaan, weer terug) Jullie moeten weten dat ik iedere morgen koning Hoepelstoep
moet wekken. Ja, dat is een belangrijke functie. Ik mag wel zeggen één van de
belangrijkste functies van alle lakeien. Jullie hadden natuurlijk allang gezien dat ik
een lakei was he? Maar nu moet ik echt de koning gaan wekken anders is die straks
heel boos en dat kunnen we niet gebruiken he? Tot straks he kinderen? (haastig af,
hoofd op) O ja tegen niemand vertellen dat ik me verslapen heb he? (af)
KONING:
(op andere kant dan Wannes) O, o wat heb ik lekker geslapen. Heerlijk heb ik
geslapen. (rekt zich uit) Maar weten jullie wat ik nu niet snap? Waar is lakei
Wannes? Normaal komt hij me altijd wekken en nu heb ik hem helemaal niet gezien.
Hij zal toch niet ziek zijn? Dat hoop ik niet hoor want hij is een belangrijke lakei. Hij
weet altijd precies wat er in het paleis gebeurd. En dat is altijd handig voor een
koning. Maar waar is ie nu toch? Ik zal eens op zijn kamer gaan kijken. (af)
WANNES:
(haastig af andere kant dat koning is afgegaan, paniekerig) O kinderen, o kinderen
wat erg. Wat erg wat er nu gebeurd is. Ik ben de koning kwijt. Helemaal kwijt.
Nergens te vinden. (doet voor) Ik kwam net op zijn koninklijke slaapkamer en liep
zachtjes naar zijn koninklijke bed om hem wakker te maken en er lag niemand meer
in het bed. Helemaal niemand! Ik zoeken in alle hoeken, zelfs heb ik nog onder het
koninklijke bed gekeken maar geen koning te zien. O wat moet ik nu toch doen? En
dat alles omdat ik me verslapen heb. (handen voor gezicht)
KONINGIN:
Goede morgen kinderen, goede morgen lakei Wannes.
WANNES:
He? Wat? O u bent het koningin. (diepe buiging) Goede morgen koningin
Hoepelstoep. Heeft u goed geslapen?
KONINGIN:
O ja hoor. Ik heb heerlijk geslapen. Jij ook?
WANNES:
O ja koningin. Ik heb heerlijk geslapen.
KONINGIN:
Dat is mooi. Zeg heb jij de koning al gewekt?
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WANNES:
De.. de koning? U.. u bedoelt uw.. uw man? Nou.. eh ik was eigenlijk onderweg om
hem.. U heeft hem toevallig niet gezien?
KONINGIN:
Wie? Ik? Nee hoor. Ik wilde hem vragen of hij meeging om te gaan winkelen. Ik
moet echt een paar nieuwe jurken hebben. En je weet dat hij een goede keus heeft.
Hij is toch al wakker?
WANNES:
Wie? O.. u bedoelt de koning? O ja hij is al wakker hoor. Ik.. ik ..eh weet alleen niet
waar hij is. Ik bedoel ja hoor hij is allang wakker.
KONINGIN:
Wat doe je toch zenuwachtig? Ben je ziek?
WANNES:
Wie? Ik? Ziek? Helemaal niet… Hoewel.. Ja ik voel me eigenlijk niet goed. Niet
lekker. Heb ..eh last van griep. Ja, ik moet ook allemaal niezen. (niest paar keer) En
ook hoesten. O ja ik moet ook heel erg hoesten (hoest paar keer)
KONINGIN:
Maar dan moet je weer terug gaan naar je warme bedje. Zeg ik ga even naar de
paardenlakei om te zeggen dat hij de koets in orde brengt. Daarna kom ik terug en
vraag aan de koning of hij meegaat.
WANNES:
Een heel goed idee koningin. Een heel goed idee. (paar maal buigen als koningin
afgaat) Dag koningin. O kinderen wat moet ik nu beginnen? De koningin zoekt de
koning en ik weet niet waar die is. En nu heb ik ook nog gezegd dat ik ziek was. O
waar ben ik aan beg…
KONINGIN:
(op) Zeg Wannes, luister eens even.
WANNES:
Koningin, u bent er weer. (buigen) Dat heeft u snel gedaan. Ik…
KONINGIN:
Even luisteren lakei. Als jij de koning ziet vraag hem of hij zin heeft om mee te gaan
winkelen. En ga daarna maar naar je bedje. Daar knap je beslist van op. (af)
WANNES:
(buigen) Natuurlijk koningin. Ik zal dat doen. Ik zal dat zeker doen. Eerst even kijken
of ze weg is (kijken) Ja, niets meer te zien. O nu moet ik toch echt de koning gaan
zoeken. O had ik me maar nooit verslapen. Maar nu eerst de koning zoeken. Vooruit
Wammes zoek de koning. (af)
KONING:
Dat is wel heel sterk. Ik kan die lakei, die Wammes nergens vinden. Hij is niet op
zijn kamer, niet in de keuken, niet in lakeienkamer. Nergens te vinden. Er zal toch
niets gebeurd zijn? Ik moet daar eens rustig over nadenken. Als ik nu op mijn troon
ga zitten kan ik mooi nadenken waar die Wammes kan zijn. He, wat vervelend nu.
Nu weet ik nog niet wat er allemaal gebeurd in het kasteel. Mijn troon. (zoeken)
Maar waar is mijn troon nu gebleven? Ik weet zeker dat hij gisteravond hier nog
stond, want ik heb vanuit mijn troon naar de koninklijken tv gekeken. Daar was een
heel leuk programma op. Ik heb daar erg mee moeten lachen. (rondkijken) maar nu
kan ik niet lachen. Mijn troon is weg. Mijn mooie, gouden troon. Weg! Hoe kan dat
nou? Maar wacht eens zou Wammes mijn troon niet weggehaald hebben? En
Wammes is weg en mijn mooie troon is weg. Dat is toch wel opvallend.

2

WANNES:
(haastig op) Nergens te vinden die koning. Hij heeft zich goed verstopt. Ik snap er
echt niks van. Maar wacht even.. ik heb nog niet op het koninklijk toilet gekeken.
Gauw gaan kijken. (naar koning) Koning ga alstublieft opzij. Ik heb nu geen tijd
voor grapjes. Ik moet de koning gaan zoeken. Vooruit laat me door.
KONING:
De koning zoeken? Maar.. maar ik ben hier. Ik sta hier!!
WANNES:
Ik weet het. Ik ben u druk aan het zoeken. Ik ga nu snel naar… (voorbij, stoppen)
Koning? U bent het echt? (terug) Maar u bent het zelf. U bent het toch echt he?
Wacht ik knijp u even. (poppen dichtbij)
KONING:
Au! Je knijpt in m'n neus. Hoe durf je!
WANNES:
Neemt u mij niet kwalijk. Maar ik moest even kijken of u de echte koning bent en
geen pop. Maar gelukkig u bent echt. He, he ik heb u eindelijk gevonden. Waar was
u toch?
KONING:
Waar ik was? Ik was jou aan het zoeken! Waarom heb je me niet gewekt?
WANNES:
Ik? Nou ..eh.. Ik ..eh O ja ik ben een beetje ziek. Ik moet steeds niezen (hoest) En
weet u koning? Ik moet ook steeds hoesten. (niest overdreven) Erg he? En zodoende
was ik te laat. Ik kon er echt niks aan doen hoor koning. En toen was ik u kwijt. Ik
kon u nergens vinden. De koningin trouwens ook niet.
KONING:
Wat? Je bedoelt dat de koningin ook al zoek is? Maar wat is hier aan de hand?
Waarom weet ik daar niks van? Ik ben toch de koning?
WANNES:
Wat zegt u nou? Is de koningin nu weer zoek? Ik begrijp er helemaal niks meer van.
Eerst is de koning zoek en nu de koningin. En zij wilde nog wel met u gaan
winkelen.
KONING:
Wat zeg je daar Wannes? Wil de koningin met mij gaan winkelen?
WANNES:
Inderdaad . De koningin zei nog dat als ik u zie dat ik dan aan u moet vragen of u
met haar gaat winkelen. Want u heeft zo'n goede keus, dat heeft ze ook nog gezegd.
Dat is een compliment hoor koning
KONING:
O nee ook dat nog. Moet ik weer mee naar de stad. Steeds maar winkel in en winkel
uit. Daar word ik toch zo moe van. Zij heeft zeker weer een nieuwe jurk nodig?
WANNES:
Ik geloof het wel. Zal de ik de koningin gaan roepen? Maar ze kan zo hier zijn hoor.
Zij is even de koninklijke koets halen en…
KONING:
Luister, Wannes je moet me helpen. Je moet me verstoppen.
WANNES:
Verstoppen? Maar ik heb u net gevonden. U maakt zeker een grapje? Koning daar
moet ik hartelijk om lachen. (lacht gemaakt)
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KONING:
Hou op met lachen. Luister ik wil helemaal niet mee gaan winkelen. Ik haat
winkelen en zeker met de koningin. Vooruit je moet me verstoppen. Jij weet wel een
plekje waar ik me kan verstoppen en waar niemand me kan vinden.
WANNES:
Ja eens kijken (krabt hoofd) Daar moet ik toch eens stevig over nadenken. Wacht
een. Misschien in uw slaapkamer? Daar kon ik u net ook niet vinden.
KONING:
Omdat ik daar niet was sufferd.
WANNES:
Dat is een goede reden. (nadenken) Ik weet het. U moet zich verstoppen achter de
uw koninklijke troon. Daar zoekt niemand u en er is genoeg plaats. Vooruit
opschieten en als de koningin weg is roep ik u wel.
……………….
……………….
……………….

BENIEUWD HOE DIT AFLOOPT??????????
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