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OP ZOEK NAAR DE MIRACULA
door Hermien Bosman
een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: half uurtje
2 personen in de kast, 1 buiten kast (zwerver, met aap op hand)
6 poppen
SAMENVATTING
Katja en haar vriendje Diego zijn in het Wonderwoud op zoek naar het plantje
miracula. Diego heeft dat plantje nodig, want hij is gestoken door een vechtmug en
nu heeft hij aanvallen van zinloos geweld. De miracula kan hem daarvan afhelpen.
In het Wonderwoud woont P.Lumeau. Hij is stoffeerder, legt overal stof neer om zijn
familie (oom zwabber, tante stofdoek, enz.) aan werk te helpen. Maar in het
Wonderwoud woont ook Engelien, die helemaal niet van stof houdt. En ook niet van
kinderen die de miracula zoeken. Engelien wordt heel boos en laat P. Lumeau en
Diego verdwijnen!
Dat ziet er slecht uit. Misschien kan de zwerver met zijn aap helpen? En ook de
kinderen?

ZICHTVERSIE
OP ZOEK NAAR DE MIRACULA
door Hermien Bosman
een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: ongeveer half uur
2 personen in de kast, 1 buiten kast (zwerver met aap- wordt later kikker- op hand)
Poppen:
Diego
– een jongen
Katja
– een meisje
P. Lumeau – een plumeau
Engelien - ziet er uit als een lief dametje
Aap en kikker
In kast, maar geen poppen:
Spin
Vegertje, stofdoek, bezempje, stoffertje (op plankje + stok (of zoiets))
Decor: bos
Rekwisieten: stof (bv. talkpoeder), lolly, plantje (de miracula), stofdoek voor
Engelien
BEGIN:
De spin hangt al in de kast
P. Lumeau komt al zingend op
P.Lumeau
Hallo, hallo, en ik ben P. Lumeau
Hier nog wat stof, ja zo is ’t tof (‘blaast’ stof/talkpoeder)
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En nog een keer, daar gaat ie weer!
Hallo, hallo, en ik ben P. Lu…. (al zingend af)
Katja en Diego op
Katja Zou dit nou het Wonderwoud zijn?
Diego Geen idee
Katja Nee hè, ik weet het ook niet. Oh dag kinderen! Hallo! Oh, misschien kunnen
jullie ons helpen. Ik ben Katja en dit is mijn vriendje Diego en wij zijn op zoek
naar het Wonderw…
Diego (kwaad)Praat niet met die kinderen, Katja, dat zijn hele stòmme kinderen! Hou
je mond!
Katja (zenuwachtig)
Nee Diego, wacht even Diego, het begint toch niet weer hè. Waar zijn je
pillen,
Diego!
Diego Niks pillen !! (maakt, indien mogelijk, boksbewegingen, kijkt om zich heen)
P. Lumeau (onzichtbaar, zingend)
Hallo, hallo, en ik ben P. Lumeau
Diego Ik hoor iemand! Ha! Die zal ik eens even in elkaar slaan. Ha ha! Kom maar
op!
P. Lumeau op, Diego wil hem te lijf. Katja houdt hem tegen.
Katja Nee Diego! Nee, niet doen! Hier, hier is een pil! (stopt Diego zogenaamd een
pil in z’n mond) Doorslikken!
Diego slikt onder protest, wordt snel rustiger
Katja O, het ging bijna weer mis hè?
Diego Ja, maar het is nu weer over.
P. Lumeau beetje benauwd
Hallo, hallo, en ik ben P. Lumeau.
Diego Hallo. Goh, ik had u bijna in elkaar geslagen.
P. Lum O ja?
Katja Ja, maar hij kan er niks aan doen hoor. Ziet u, Diego is gestoken door een
vechtmug.
P. Lum Een vechtmug? O, dat is niet zo best.
Diego Nee, en nou heb ik aanvallen van zinloos geweld.
Katja Ja, en daar heeft hij wel pillen voor, maar die zijn bijna op en ze zijn nergens
meer te krijgen.
Diego Daarom zijn wij op weg naar het Wonderwoud. Daar is een plantje, de
miracula. Als ik daar een blaadje van opeet heb ik geen aanvallen van zinloos
geweld meer. Is het nog ver naar het Wonderwoud?
P. Lum Nee, dit is het Wonderwoud.
Katja O, dat is mooi! Weet u misschien ook waar we die plant, de miracula, kunnen vinden?
P. Lum (zenuwachtig)
De miracula? Zoeken jullie de miracula? Pas maar op, die is van…. Nee nee,
dat zeg ik toch maar niet. Nee, ik moet verder, ik moet nodig weer aan het
werk. Ik ben stoffeerder, dat is een belangrijk beroep, ik kan niet de hele tijd
staan te kletsen.
Diego Stoffeerder? Wat is dat? Weet jij dat, Katja?
Katja Nee, weten jullie wat een stoffeerder is, kinderen?
Kinderen …………….
P. Lum Een stoffeerder legt stof (blaast stof). Zo hou ik mijn familie aan het werk. Ik
heb een grote familie: mijn nichten stofdoek, mijn neven bezem, tante
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zwabber, oom zuiger en ga zo maar door. Die worden allemaal werkeloos als
ik geen stof meer leg. Ik ga dus maar gauw verder. Stof ze!
………………..
…………………
………………….
Engelien op, met stofdoek
Engelien O gutteguttegut, o gutteguttegut, wat weer een stof. Ik moet nodig aan het
werk. gaat stoffen
Spin Dag Engelien
Eng Dag spinnetje van me.
Spin Er zijn twee kinderen in het Wonderwoud. Ze zoeken de miracula.
Eng ( verschrikt) Nee toch?!
Spin Ik heb ze de verkeerde kant opgestuurd.
Eng Heel goed, heel goed. De miracula is van mij en daar blijft iedereen vanaf. (al
stoffend): Zo, hier zie ik nog wat stof, en daar nog wat. Weg remee! Als P.
Lumeau nou maar niet terugkomt.
De spin niest
Eng ( paniekerig) Wat is dat? Ben je verkouden? Je steekt me toch niet aan hè?
Spin Nee, het is niks.
Eng O, pas op hoor, je weet hoe gevoelig ik ben. Je komt niet in mijn buurt hoor,
als je verkouden bent.
Spin Ja ja, ik ga al, maak je toch niet altijd zo druk om je gezondheid.
Spin af
Eng Wat is dat?! Zie ik daar een bacterie? Nee toch? O nee, gelukkig, het is een
stofje. Zo, nou is het wel schoon, geloof ik.
Gezang van P.Lumeau Hallo, hallo en ik ben…..
Eng Nee hè, daar komt ie weer, die stomme P. Lumeau met z’n stof. Maar ik heb
iets bedacht! Kijk eens wat ik hier heb..
……………
……………
……………
Huilend geluid, van aap.
Zwerver met aap op, buiten de kast
Zwe Stil nou maar, huil nou maar niet meer.
Aap Ooooooo, ja maar het is zo erg!
Zwe Ik weet het, ik weet het, het is vreselijk, maar met al dat gehuil komen we niet
verder.
Aap De kinderen! Misschien weten de kinderen een oplossing. Vraag het aan de
kinderen.
Zwe Ja zie je, dit is eigenlijk geen aap.
Aap Nee, ik ben geen aap!
Zwe Eigenlijk is hij een kikker. Hij heeft te veel apenootjes gegeten en toen is ie
een aap geworden. Zo gaat dat bij kikkers.
Aap Kwak, kwaaak.
Zwe Nou, dat klinkt meer als een eend dan als een kikker.
Aap Ja wat wil je, als je in een apenlijf zit. (Begint weer te huilen) Oooo, het is zo
erg!!! Ik kan niet eens meer kwaken als een kikker, o o ik ben zo verdrietig!
EN ZO VOORT EN ZO VERDER

