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De komst van koning Pirana uit Loempialand
Toneel door of voor kinderen
Auteur: Daniël Quintens
Uitgeverij: cts-producties
Bezetting:
2 volwassenen - 7 kinderen
(Die twee volwassen kunnen ook twee kinderen zijn, maar dan wel iets groter in gestalte
dan de anderen)
Moeder Julia
Vader Jef (De burgemeester)
Kinderen:
Bram:
Piet:
Tom
Julke
Anneke
Pierke
Rozemieke
Piet en Bram de twee kinderen van Burgemeester Jef krijgen het op hun heupen dat er in hun
dorp nooit iets gebeurd waarvan ze later nog veel over zou kunnen vertellen.
Piet die niet al te slim is en Bram de slimste van de twee verzinnen een gebeurtenis.
Niet wetend of hun ouders er in zullen lopen, maar het idee is wel zeer goed gevonden.
Ze hebben namelijk beslist om Koning Pirana uit Loempialand te laten overkomen.
Dit gaat natuurlijk gepaard met de grootste miserie voor de Burgemeester.
Maar zal de burgemeester op andere gedachten komen en zijn kinderen meer buiten laten
spelen?
Dat zien of horen we wel op het einde van het stuk...

Decor
Er zijn twee verschillende decors.
In het eerste deel is het een eetplaats met Salon.
In het tweede deel is het het bureau van de burgemeester.
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De komst van koning Pirana uit Loempialand
Auteur: Daniël Quintens
Uitgeverij: cts-producties

Eerste deel
Scène één

(Vader zit aan tafel de krant te lezen en moeder zit te naaien – Opeens zegt vader…)
Vader Jef
Kijk moeder, het staat in de krant van die fameuze koning die hier op bezoek gekomen is.
De krant staat er vol van.
Moeder Julia
Dat was toch een goed idee hé, van onze kinderen.
Vader Jef
Ja, en dat wij daar in geloofden.
Moeder Julia
Ja maar niet lang hé.
Maar hoe hebben ze dat aan boord gelegd?
Hebben ze dat tegen u verteld?
Vader Jef
Neen, maar het staat in de krant.
Luister ik zal het even voorlezen…
… de twee kinderen van Burgemeester Jef heeft een prachtig initiatief genomen om wat leven
in de brouwerij te brengen.
In hun dorp gebeurde er nooit iets tot Bram de oudste zoon van de burgemeester iets bedacht
om de aandacht te trekken…….
(Licht wordt gedimd terwijl de burgemeester leest en zijn stem wordt altijd maar stiller en
stiller)

Scène Twee
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(De twee kinderen van de burgemeester zitten aan tafel een spelletje te spelen.
Hun vader, de burgemeester, is op zijn kantoor en hun moeder is boodschappen gaan doen.)
Bram:
Zeg Piet?
Ik heb niet veel goesting meer om te spelen.
Piet
Ik eigenlijk ook niet.
Zullen we wat buiten spelen?
Bram
Neen, het is veel te koud.
En je weet dat het niet mag van vader.
Piet
Ik verveel me.
Bram
Ik ook.
Er gebeurd hier in ons dorp eigenlijk ook nooit iets waarvan men later veel over zou kunnen
vertellen.
Piet
Wij mogen eigenlijk ook nooit iets.
Als men iets wil doen, dan mag dat niet van de politie.
En weet je waarom?
Omdat ons vader de baas is van de politie in ons dorp.
Bram
Dat is juist, en alleen maar omdat wij de kinderen van de burgemeester zijn.
Piet
Ik zou eigenlijk liever hebben dat ons vader geen burgemeester zou zijn.
Bram
Waarom niet?
Piet
Dan zouden wij misschien meer mogen doen en het zou veel leuker zijn.
Bram
Daar heb je gelijk in, maar aan de andere kant mogen wij veel mee naar feestjes waar onze
vrienden niet mogen komen.
Piet
Toch zou ik eens iets willen doen waarvan ons vader van achterover zou vallen.
Bram
Dat zou leuk zijn, maar de vraag is, WAT.
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Ik zou het niet weten en jij?
Piet
Ik zo direct ook niet, maar we zouden samen toch eens goed moeten nadenken.
We zouden iets moeten vinden dat nog nooit in ons dorp gebeurt is.
Bram
Dat is eigenlijk niet moeilijk.
Piet
Neen?
Waarom niet?
Bram
Omdat er hier toch nooit iets gebeurt.
Ons dorp is zo dood als een pier.
Piet
Daar heb je gelijk in.
Er moet meer leven in de brouwerij komen.
Heb je al nagedacht wat we zouden kunnen doen?
Bram
Hoe kan dat nu, wij zijn constant aan het praten.
Piet
Ook gelijk.
Zo kan men niet nadenken.
Bram
Allé, legt je hoofd op tafel en denk na.
Piet
Jij ook hé
Bram
Natuurlijk.
(ze leggen hun hoofd op hun armen op tafel en het is heel stil tot Bram opeens roept.)
IK HEB HET GEVONDEN.
Piet
Oei, Bram, zo rap?
Bram
Ja, zo rap.
We doen een bankoverval in ons dorp.
Piet
Dat gaat niet gaan.
Bram
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En waarom niet?
Piet
Omdat dat ten eerste niet mag, want we belanden zo in de gevangenis en ten tweede, er is hier
geen bank in ons dorp.
Bram
Ook nog waar.
Kom we gaan verder nadenken.
(ze leggen weer hun hoofd op hun armen op tafel en het is heel stil tot Piet opeens roept.)
Piet
IK HEB HET GEVONDEN.
Bram
Oei Piet, nu al iets gevonden?
Jij bent nochtans niet van de rapste.
Piet
Jaja, dat weet ik wel, maar jou idee was toch niet goed, ik heb een betere.
Luistert, we gaan het gemeentehuis overvallen.
(Bram lacht zich een breuk)
Bram
Hahaha… het gemeentehuis overvallen….hahahaha.
Piet
Waarom lach u daarmee, ik heb toch ook niet gelachen met jou idee?
Bram
Neen, maar ons vader zal dat direct doorhebben.
En daarbij het gemeenthuis overvallen is hetzelfde als ons huis overvallen, want wij wonen in
het gemeentehuis.
Piet
Dat is waar ook, we kunnen toch ons eigen huis niet overvallen.
Bram
Allé, we denken voort.
Piet
Weeral.
Ik word daar zo moe van, van al dat nadenken.
Bram
Ik moet het allemaal niet weten, nadenken zeg ik.
Piet
Oké dan.
(ze leggen weer hun hoofd op hun armen op tafel en het is heel stil tot Bram opnieuw roept.)
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Bram
IK HEB HET GEVONDEN.
Piet
Oooo ja?
Wat heb je gevonden?
Bram
We gaan een brief schrijven naar de burgemeester….
Piet
Naar onze eigen vader?
Die zal het rap door hebben dat wij die brief geschreven hebt.
Hij kent ons geschrift als geen andere.
Bram
Zwijg toch eens.
Je bent al aan het zeveren en je weet nog niets van mijn plan.
Piet
Jawel, dat je een brief gaat schrijven naar de burgemeester.
Bram
Zwijg nu eens en luistert.
We gaan een brief schrijven naar de burgemeester met de mededeling dat de koning van
Loempia een bezoek zal brengen aan ons dorp.
Piet
Wie zegt u?
Bram
De koning van Loempia.
Piet
Bestaat dat dan die koning van loe…loep…. loepie?
Bram
Loempia, piet? LOEMPIA.
Piet
Nog nooit van gehoord.
Bram
Natuurlijk niet, want die bestaat niet.
Piet
Nu nog beter.
De koning van lop…euh van dinges…
Bram
Loempia…
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Piet
Ja die.
Wel, u gaat een brief schrijven van een koning die niet bestaat.
Bram
Ja, natuurlijk.
Piet
En hoe gaat u dat uit leggen?
Bram
Die brief zal ik natuurlijk niet schrijven….
Piet
Euh…. Ik ook niet zulle
Bram
Neen, natuurlijk niet
We gaan dat vragen aan onze vriendjes hier in het dorp.
We zullen schrijven dat hij ons dorp uitgekozen heeft uit duizend andere dorpen en eens wil
zien hoe wij hier leven.
Met als reden dat hij misschien de levensomstandigheden in zijn land zou kunnen verbeteren.
Piet
Hij zal hier rap uitgekeken zijn, want er valt hier helemaal niets te beleven.
Bram
Dat doen er niet toe, maar er zal hier wel iets te beleven vallen waarvan iedereen nog jaren zal
van spreken.
Piet
Denk je dat?
Bram
Natuurlijk denk ik dat.
Piet
En denk je ook dat ons vader daar zal in trappen?
Bram
In wat?
Piet
Wel in dat bezoek van die rare koning.
Bram
Ik denk van wel.
Piet
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Ik niet.
Bram
Dat maakt allemaal niets uit, we kunnen maar proberen.
Piet
Ja maar wacht eens.
Wie zal die koning dan wel zijn?
Ik niet zulle
Bram
Ik ook niet, maar we gaan een vergadering beleggen met onze vrienden en daar kunnen we
alles eens uitleggen en zien wat er van komt.
Piet
Denk je dat ze zullen kunnen zwijgen?
Bram
Ze moeten wel.
Piet
En hoe zal die koning er wel uitzien?
Bram
Dat zien we wel op de vergadering.
Komaan, we gaan onze vrienden opzoeken en eens horen wie er allemaal wil meedoen.
Piet
Zouden we niet eerst even wachten tot mama thuiskomt…
(Op dat moment komt hun moederJulia binnen en de kinderen doen rap verder met het spel
waar mee ze bezig waren.)
Moeder Julia
Ach, jullie zijn mooi aan het spelen zie ik?
Bram – Piet
Ja mama.
Moeder Julia
Dat is flink.
Zijn jullie al bezig van toen ik weg was?
Bram – Piet
Ja mama.
Moeder Julia
Allé, spelen jullie nog maar wat verder.
Ik moet nog enkele boodschappen doen en jullie vader en ik komen deze avond niet vroeg
naar huis.
Bram – Piet
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Neen mama.
Moeder Julia
Jullie zullen toch braaf zijn hé?
Bram – Piet
Natuurlijk mama
Bram
Mogen wij eventjes naar buiten?
Ik moet nog iets zeggen tegen onze vriendjes
Moeder Julia
Je weet dat ik dat niet graag heb dat je met al die vriendjes omgaat.
Piet
Maar mama, alleen maar de brave vriendjes
Moeder Julia
Allé het is goed dan.
Bram
Kom we zijn weg.
(Bram en Piet willen zo snel mogelijk naar buiten)
Moeder Julia
Heila, niet zo rap.
Wat moeten jullie eigenlijk tegen jullie vrienden zeggen?
Piet
Oooch… we moeten….. euh…..
Bram
Iets bespreken.
Piet
Juist, ja, iets bespreken.
Moeder Julia
En wat moeten jullie zo allemaal bespreken?
Piet
Oooch… we moeten….. euh…..
Bram
Iets voor de school.
Moeder Julia
Voor de school?
Heef eens meer uitleg.
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Piet
Wel…. Eeeeuh… iets…. Voor ….
Bram
Iets over aardrijkskunde.
Piet
Ja en iets over de koningen.
(Op dat moment krijgt Piet van Bram een stoot)
Neen, iets over …. Wel zoals Bram zei…. Iets over aardrijkskunde.
Moeder Julia
Allé het is goed, maar niet te lang wegblijven hé
Bram – Piet
Neen mama
Moeder Julia
Tot morgen en op tijd naar bed hé
Bram – Piet
Ja mama.
(De kinderen haasten zich van het toneel)
Moeder Julia
Die kinderen toch.
Wat zijn ze slim tegenwoordig.
Altijd maar bezig met hun lessen.
Gelukkig zijn ze al een beetje groot en zelfstandig.
De dag van vandaag blijven ze niet lang klein.
Allé ik ga boodschappen doen.
Ik hoop dat ik nog niet te laat ben voor die receptie op het gemeentehuis.
(Moeder Julia verlaat nu ook het toneel – de lichten dimmen)

Einde scène twee
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Scène drie
(Lichten worden weer helder - Bram, Piet en een aantal - minimum 4 zonder Bram en Piet kinderen komen binnen. Bram voert het woord)
Julke
Oei, wat is het hier mooi.
(Hij begint aan alles te prutsen)
Piet
Overal afblijven Julke.
Mijn ouders zijn heel proper en net en ik zou niet willen dat ze zien dat jullie hier geweest
zijn.
Tom
Hahaha, een geheime vergadering.
Bram
Juist geraden.
Het is een geheime vergadering en wie niet kan zwijgen mag direct weer vertrekken.
Anneke
Nu maak je me wel heel nieuwsgierig.
Alle kinderen
En mij ook.
Piet
Nog even geduld, mijn broer Bram zal het direct uitleggen wat ik bedacht heb.
Bram
Ik bedoel je?
Piet
Allé, jij, maar ik ook een beetje.
Bram
Het is al wel.
(Iedereen mompelt door elkaar)
Piet
Stilte .
(Het duurt eventjes)
Stilte, als ik het vragen mag?
Rozemieke
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Gaan we het nog horen
Piet
Direct als iedereen zwijgt.
Bram
Beste vriendjes ik heb jullie samengeroepen om een mededeling te doen over ons dorp.
Tom
Ons dorp?
Er is hier toch nooit iets te doen.
Rozemieke
Neen, er gebeurt hier nooit iets.
Bram
Dat weet ik, en daarom heb ik jullie samengeroepen.
Ik zou daar willen verandering in brengen.
Iedereen
Wij ook.
Tom
Maar hoe moeten we dat.
Wij mogen hier nooit iets organiseren of het wordt direct afgekeurd door jullie vader.
Rozemieke
Ja, door jullie vader
Hij denkt dat hij de koningin is.
Julke
De koning bedoel je.
Rozemieke
Ja, de koning.
Bram
Wel het is over de koning dat ik het wil hebben.
Julke
Is je vader koning geworden misschien?
Bram
Maar neen, luistert jullie toch eens even.
Rozemieke
Allé iedereen zwijgen, we gaan eens luisterren naar die wijsneus.
Bram
Ik heb een idee om in ons dorp iets te laten gebeuren waar ze achteraf nog jaren zullen over
spreken.
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We gaan namelijk een koning op bezoek laten komen bij mijn vader.
Tom
Bij je vader?
Piet
Natuurlijk, hij is toch de burgemeester van ons dorp.
Rozemieke
Hoe zouden we het kunnen vergeten?
(iedereen lacht)
Bram
Nu geen geintjes meer of ik vertel niet verder over mijn plan
Piet
En een beetje het mijne
Bram
Ja en een beetje het zijne.
Ik zou nu willen dat iedereen luistert en achteraf kan je dan vragen stellen.
Iedereen
Oké.
Bram
Zoals ik zei, we gaan een brief schrijven.
We gaan daarin schrijven dat de koning uit Loempia ons dorp komt bezoeken.
Met heel zijn gevolg.
Hij wil eens zien hoe wij hier leven om daarna zijn landgenoten uit zijn land op dezelfde
manier te laten leven.
Hij denkt dat het hier beter is dan in zijn thuisland.
Rozemieke
Dat zal wel.
Iedereen
Sssstttttt

Bram
We gaan dat zo goed mogelijk moeten aan boord weten te leggen zodat ons vader, de
burgemeester dat geloofd.
Julke
Wat wil je daar mee bereiken
Bram
Wel ons dorp zal dan eens in het nieuws komen ….
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Rozemieke
En dan?
Bram
En zo zullen ze zien dat er in ons dorp niets gebeurd behalve als de kinderen het zelf
organiseren
Tom
Maar dan zet je, je eigen vader voor schut
Piet
Dat kan ons niet schelen.
Wij mogen toch nooit iets speciaal doen.
Julke
Neen, alleen ons les leren, maar spelen?????
Daar komt niet van in huis, alleen gezelschapsspelletjes.
Rozemieke
En waar zal je die koning op bezoek laten komen?
Piet
Op het gemeentehuis natuurlijk.
Waar anders.
Bram
We kunnen nergens anders want mijn vader….
Piet
En mijn vader
Bram
Ja, onze vader zit toch van de morgen tot de late avond op het gemeente huis.
Hij komt zelfs nooit naar huis voor wij in bed liggen.
Tom
Zal hij daarin trappen denkt u?
Bram
Ik denk het wel.
Julke
Daar ben ik nog niet zo zeker van.
Piet
Ik wel.
Bram
Ik ook, want mijn vader….
Piet
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En mijn vader…
Bram
Ja, onze vader weet niet veel af van aardrijkskunde, laat staan van koningen en koninginnen.
Hij weet waarschijnlijk niet wie onze koning is.
Pierke
Luistert eens vrienden, ik heb nog niet veel gezegd, maar ik heb toch enkele vragen.
Bram
Vraag wat je wilt, als ik kan zal ik er op antwoorden.
Piet
En ik ook.
Bram
Ja, en hij ook.
Pierke
Ik vraag mij af:
Ten eerste, wie zal die koning wel spelen?
Ten tweede, welke taal zal hij spreken.
Ten derde, hoe zal hij gekleed zijn?
Piet
Wel onze taal zeker.
Pierke
Dat kan niet, want dan zal jullie vader het meteen merken.
Bram
Dat is juist.
Annemieke
Ik heb daarover een idee.
We zullen hem laten een brabbeltaaltje spreken.
Zoals
HOI? BABELOEBE
Piet
Wat betekent dat?
Rozemieke
Dat weet ik niet, maar men zou een tolk bij hem kunnen zetten en die moet maar wat zeggen
in het Nederlands.
Piet
Ach zo.
Bram
Dat is een goed idee van Annemieke
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Zijn er nog ideeën?
Pierke
Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn andere twee vragen.
Bram
Wat de kleding betreft dat laten we aan de meisjes over.
Wie de koning zal spelen dat gaan we direct eens bekijken.
Nog vragen?
(Niemand stelt nog een vraag)
Oké, dan gaan we over op wie, wie zal spelen.
Ik stel voor om de grootse onder ons de koning zal spelen?
(iedereen kijkt wat rond)
Pierke, jij bent nogal een grote.
Zou je dat willen doen?
Pierke
Natuurlijk, maar iedereen moet mij helpen hé?
Bram
Dat zal wel.
Julke, jij speelt de tolk.
Julke
Tolk?
Wat is dat?
Bram
Wel dat is iemand die vertaalt wat de koning zal zeggen.
Julke
Oké, daar ben ik goed in.
Rozemieke
En ik, Bram?
Wat zal ik doen?
Bram
Dat zien we nog wel.
Ik stel voor om morgen hier terug te vergaderen.
Is iedereen akkoord?
Iedereen
Jaaaaaaa
Bram
Oké tot morgen dan.
(iedereen behalve Piet en Bram verlaten het toneel)
Piet
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Wat gaan wij nu doen?
Bram
Ik denk dat ik eens die brief aan mijn vader….
Piet
… en mijn vader…
Bram
Ja, aan onze vader gaat schrijven.
Piet
Welke brief?
Bram
Wel, die brief van de koning die op bezoek komt.
Piet
Ach, die brief.
Bram
Heef me eens pen en papier.
Piet
Welk papier moet dat zijn?
Bram
Zeer mooi papier.
Piet
Dat ligt waarschijnlijk in het bureau van onze pa.
Bram
Wel ga die dan halen.
Piet
Oké
(Piet verlaat het toneel naar het bureau van de burgemeester)
Bram
Wat zou ik daar allemaal opschrijven en van welk land komt hij en hoe is zijn entourage.
Dat zal een moeilijke brief worden, denk ik.
Allé waar zit Piet nu?
(piet komt binnen)
Piet
Kijk Bram, ik heb hier zeer mooi papier gevonden en een mooie pen.
Vader gebruikt dit toch allemaal niet meer, hij weet waarschijnlijk niet meer dat hij die nog
heeft.
Bram
Dat is goed, kom we gaan schrijven.
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(Bram en Piet zetten zich aan tafel en beginnen te schrijven)
Piet
Hoe ga je beginnen?
Bram
Eerst en vooral de beleefdheids vorm
Piet
Zoals?
Bram
Hoog geachte Heer….
Neen, dat is niet goed.
Piet
Zo hoogachtend is onze vader toch niet.
Bram
Neen, maar die koning weet dat niet.
Piet
Allé, begint dan opnieuw.
Bram
Hoog Edele Heer van het dorp Zurkel.
Ik heb de opdracht van Zijne Koninklijke Heer Koning Loempia om u te schrijven dat de
koning graag op bezoek zou…
Piet
Stop even.
Wie zal er nu eigenlijk de koning spelen en zijn tolk en zijn vondelingen…..
Bram
Niet zijn vondelingen maar zijn gevolg.
Ja, dat weet ik echt nog niet, maar daarover zullen we nog een vergadering beleggen.
Piet
Ik denk dat het een moeilijke rol zal zijn.
Bram
Die van die koning?
Dat weet ik nog zo niet.
Piet
Ik wel, want hij mag geen Nederlands praten alleen…. Alleeen…
Bram
Ja, het is al goed.
Kom we gaan verder schrijven, want straks komt onze moeder thuis en zal zullen we nog niet
klaar zijn.
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….
Waar zat ik?
Ach ja…
(leest) …Ik heb de opdracht van Zijne Koninklijke Heer Koning Loempia om u te schrijven
dat de koning graag op bezoek zou naar…;zwwwww

Doek valt

Scène vier
(De kinderen zitten in de zetel bezig met een boek te lezen – Moeder zit aan tafel bezig met
een naaiwerkje tot vader buiten adem binnen gestormd komt)
Vader Jef
Je moet nu eens horen (Snakt naar adem)
Moeder Julia
Maar Jef toch, wat is er aan de hand?
Je bent buiten adem.
Kom zet je eventjes neer.
Vader Jef
Oei, wat zal dat worden….
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Moeder Julia
Allé wees eens rustig en vertel.
Vader Jef
Ik kan het bijna niet geloven.
Oei,… aan wat heb ik dat te danken.
Moeder Julia
Maar Jef, wat is er aan de hand?
Hebben ze je ontslagen?
Vader Jef
Neen, erger.
Moeder Julia
Erger?
Hebben ze je geld afgenomen?
Vader Jef
Neen, veel erger.
Moeder Julia
Staat het gemeentehuis in brand?
Vader Jef
Neen, nog veel veel veel erger.
Moeder Julia
Oei.. dan is er een ramp gebeurd
Vader Jef
Neen, zo erg is het ook weer niet.
Moeder Julia
Allé vertel
Vader Jef
We krijgen bezoek.
Moeder Julia
Dat kan toch zo erg niet zijn.
Vader Jef
Neen, maar het is het ….. ik kan het niet geloven….
Moeder Julia
Wie is het dan?
Zeg op?
Vader Jef
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De koning.
Moeder Julia
DE KONING?
Van welk land?
Vader Jef
Van …. Van …… van……
Bram
Van Loempialand
Vader Jef
Ja, van Loempialand
Hoe weet jij dat?
Bram
Och, zo maar geraden.
En weet je hoe die Koning noemt?
Vader Jef
Neen.
Bram
Hij noemt Koning Pirana
Moeder Julia
Wat ben jij toch een slimme jongen.
Piet
En ik dan?
Moeder Julia
Jij ook.
Jij bent ook slim.
Vader Jef
Aan wat zou ik dat te danken hebben?
Moeder Julia
Aan je goede werken zeker?
Vader Jef
Toch heb ik een probleem.
Moeder Julia
Ja? Welke
Vader Jef
Ik weet niet hoe ik die man moet aanspreken.
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Bram
Gewoon met zijne excellentie….
Piet
Of Sire
Vader Jef
Ja zo iets.
Maar gaat hij dat verstaan?
Bram
Er zal wel een tolk meegekomen zijn zekerst?
Vader Jef
Ja, misschien.
Maar hoe weet jij dat allemaal?
Piet
Dat is niet moeilijk.
Onze Bram heeft….. (Bram heeft een duw aan Piet)
Auw…..
Bram
Ik heb dat op school geleerd.
Als er een koning op bezoek komt dan is er altijd een tolk mee.
Moeder Julia
Zie je wel dat onze Bram een slimme jongen is.
Piet
En ik dan?
Moeder Julia
Jij ook natuurlijk.
Allé, vertel verder.
Wanneer komt hij op bezoek?
Vader Jef
Wacht ik zal de brief eens voorlezen.
Bram
Helemaal?
Vader Jef
Natuurlijk
Allé luistert.
(Bram en Piet komen nu ook aan tafel zitten)
Hoog Edele Heer van het dorp Zurkel.
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Ik heb de opdracht van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Pirana ten eerste, om u te
schrijven dat de koning graag op bezoek zou komen om eens te zien hoe jullie daar
leven.
Het is niet zijn bedoeling om alles grondig te controleren, maar Zijne Koninklijke
Hoogheid zou graag het leven in zijn land verbeteren.
Daarom, Geachte Burgemeester wil de Koning eens van nabij zien hoe jullie leven.
De datum die vooropgesteld is, is morgen om één uur in de namiddag.
Aangezien de koning geen Nederlands praat, zal er een tolk voorzien zijn en ook zijn
ministers.
Hopend op een goed onthaal teken ik met de meeste hoogachting.
Namens de Koning Pirana de eerste van Loempialand.
(Het is nu eventjes stil en iedereen kijkt verbaasd naar elkaar- Bram en Piet kijken naar
elkaar en trekken gekke bekken terwijl ze weer naar de zetel gaan)
Vader Jef
Oei..oei..oei… kun je dat nu geloven?
Koning Pi … Pi …. Pi…Pi Pi….hoe heet die ook weer?
Bram
Pirana vader… koning Pirana
Vader Jef
Ja natuurlijk.
Koning Pirana uit kwb…kwab…
Bram
Uit loempialand vader.
Vader jef
Juist uit Loempia land.
Piet
Koning Pirana de eerste.
Vader Jef
De eerste of de tweede het kan me allemaal niet veel tergen.
Piet
Ja vader, zo een kans krijg je nooit meer.
Een bezoek van Koning Pirana de eerste uit Loempialand.
En geloof me, hij is de eerste de beste niet zulle.
Vader Jef
Dat wordt een probleem.
Moeder Julia
Een probleem?
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Hoe kom je daar bij.
Dat is de kans van je leven om eens in het nieuws te komen.
Bram
Ja en ons dorp ook.
Vader Jef
Ja, dat is allemaal goed en wel, maar wat moet ik aan trekken van kostuum en wat moet ik
tegen die man…
Bram
Tegen de koning, vader.
Vader Jef
Ja tegen de koning.
Wat moet ik daar tegen zeggen.
Piet
Hij gaat toch een tolk meebrengen.
Vader jef
Allé we zullen zien hoe dat afloopt.
Oei..; Wat een probleem.
Moeder Julia
Je moet je dat allemaal niet zo aantrekken.
Het gaat allemaal wel op wieltjes lopen, geloof me maar.
Vader Jef
Allé, als jij het zegt zal het wel waar zijn.
Ik ga nu vlug naar het gemeentehuis om de voltallige gemeenteraad bijeen te roepen.
Bram
Ik zou dat niet doen, vader.
Ik zou de eer aan mezelf houden.
Ze zullen wel grote ogen trekken.
Vader Jef
Wat weet jij daarvan, snotneus.
Moeder Julia
Ik geloof dat onze Bram daar gelijk in heeft.
Ik zou ook de eer aan mijzelf houden.
Vader jef
Dat kan ik toch niet maken.
Iedereen moet daarvan op de hoogte zijn.
Moeder Julia
Als jij het zegt, zal het wel waar zijn.
Vader Jef
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Kom leg jij mijn beste kostuum klaar, ik ga naar het gemeentehuis.
(Vader Jef vertrekt van het toneel)
Bram
Eindelijk.
Moeder Julia
Wat eindelijk?
Bram
Wel, eindelijk zal er eens iets gebeuren in dat God vergeten gat hier.
Moeder Julia
Zo spreek je niet over ons dorp hé.
Piet
Het is toch waar moeder.
Hier gebeurt er nooit iets.
Bram
Neen, en wij mogen ook nooit iets.
Alleen ons huiswerk maken voor de school.
Moeder Julia
Jullie hebben gelijk.
Als dat maar goed afloopt.
Bram
Kom Piet, we gaan eventjes naar de school.
Moeder Julia
Naar de school?
Waarom?
Piet
Euh….euh…
Bram
Ik heb iets vergeten.
Moeder Julia
Moet je broer daarom ook mee.
Piet
Ja, ik heb ook iets vergeten.
Bram
Wij hebben allebei iets vergeten.
Moeder Julia
Dat is raar, maar allé, als het echt nodig is ga jullie maar
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Bram
Oké, kom Piet we zijn weg
Moeder Julia
En niet te lang wegblijven hé, want straks is het donker en ik heb niet graag dat jullie niet
thuis zijn als het donker is.
Piet – Bram
Neen, moeder we gaan niet lang wegblijven.
(De kinderen verlaten het toneel en moeder zet zich terug aan haar naaiwerkje)

PAUZE
Tijdens de Pauze wordt het decor veranderd van eetplaats naar
het bureau van de burgemeester in het gemeentehuis.

Tweede deel
(De Burgemeester staat nu in groot ornaat te wachten op de komst van de koning – Moeder
en de kinderen hebben hun beste pak aan – Vader loopt geen en weer in zijn bureau)
Moeder Julia
Wat loop jij daar nu te zeuren.
Het is precies of dat de wereld gaat vergaan.
Vader Jef
Wel ja.
Jij zegt het nu precies of dat ik mij voel.
Het is de eerste maal dat een koning op bezoek komt en jij zegt dat ik mij niet zenuwachtig
maag maken.
Moeder Julia
Maar alles zal wel op wieltjes lopen.
(Vader kijkt constant op zijn uurwerk terwijl hij heen en weer loopt – de kinderen Bram en
Piet en moeder Julia zitten op een stoel)
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Bram
Ik zou wel eens willen weten hoe die koning eruit zal zien.
Vader Jef
Wel zoals alle koningen zeker?
Piet
Och ja, met een kroon op zijn hoofd en met een staf en een lange mantel.
Bram
Het is sinterklaas niet, die komt.
Moeder Julia
Natuurlijk niet, maar ik ben ook nieuwsgierig of die man klein of groot is…..
Piet
Zwart of geel…
Vader Jef
Ja, doen jullie nog maar een schepje erboven op.
Ik ben nog niet zenuwachtig genoeg.
Bram
Ik ben ook een beetje zenuwachtig.
Piet
Ik ook.
(Er wordt op de deur geklopt – iedereen kijkt naar de deur - vader Jef blijft stokstijf staan)
Bram
Wel vader?
Ga jij niet opendoen?
(Vader reageert niet van de zenuwen)
Piet
VADER….
VADER….
(Er wordt weer op de deur geklopt)
Bram
VADER….
VADER….
Moeder Julia
Allé Jef, doe de deur open.
Vader Jef
Euh….euh….
Moet ik dat doen?
Moeder Julia
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Jij bent toch de burgemeester
Bram
Ja zeg…
Ik zal hem wel opendoen.
(Bram doet de deur open – de koning komt binnen met zijn gevolg – Tom is de koning,
Anneke is zijn tolk – Tom, Julke, Pierke en Rozemieke zijn de ministers van de Koning.
Tom (Koning)
ALU…ALU…BABA.
Vader Jef
Wat zegt hij?
Anneke (tolk)
Goeie dag allemaal
Vader Jef
Euh…euh….

Hoe dit afloopt....!?

De komst van Koning Pirana uit Loempialand – Auteur: Daniël Quintens – Uitgever: cts-productie

