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HET VERLEGEN DRAAKJE

door Hermien Bosman

een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: ongeveer een half uur
2 personen in de kast, 1 persoon buiten de kast
5 poppen in de kast
SAMENVATTING
Katja en haar vriendje Diego zijn in het bos om bloemen te plukken voor de koningin.
Die moet namelijk de hele dag huilen, want haar geluksketting is gestolen. Heel
zielig.
Maar wat is toch dat vreemde tikkende geluid? Het komt uit een ei. Misschien komt
er wel een kuikentje uit! Of toch niet?
Er zijn ook nog twee boeven in het bos, Slim en Tom.
En wat doet Mimi, een zangeres, eigenlijk bij de poppenkast? Ze heeft flessenpost
ontvangen, maar ze snapt niks van het bericht dat op het briefje staat. Heeft dat
misschien iets met de geluksketting te maken?
Raar allemaal hoor……………………
=============================================================
ZICHTVERSIE
HET VERLEGEN DRAAKJE
door Hermien Bosman
een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: ongeveer een half uur
2 personen in de kast, 1persoon buiten de kast (de zangeres Mimi)
poppen:
-

Slim en (S)tom, twee boeven
Katja, een meisje
Diego, een jongen
Diederik, een draak

rekwisieten: takken/bladeren, een ei, fles met briefje, bloemen, iets om tikgeluid te
maken, ketting
decor: bos met paar “echte” bladeren en/of takken, met daarin een ei
BEGIN:
Katja en Diego op, al pratend
Katja Ja, ik vind het ook heel erg, Diego. Als we maar iets konden doen!
Diego Ja, maar wat? Ik zou het echt niet weten, Katja.
Katja Nee, wat erg hè. O maar kijk eens, al die kinderen hier, misschien weten die
iets. Dag allemaal! Zie je, wij hebben een probleem. Het zit zo: de
geluksketting van de koningin is gestolen. Ze had hem op haar nachtkastje
gelegd en toen is de ketting ’s nachts gestolen! Het is haar lievelingsketting en
die brengt geluk!
Diego Ja, en nou is de koningin dus niet gelukkig meer. Ze moet de hele dag huilen.
En omdat de koningin zo ongelukkig is zijn alle mensen in het land ook
ongelukkig. (zacht getik). Hebben jullie misschien een dief gezien, met de
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geluksketting van de koningin? …… Nee? (weer getik). Hè, wat jammer nou.
(getik). Wat hoor ik toch steeds? (getik) Hoor jij dat ook, Katja? (getik)
Katja Ja, ik hoor getik. Waar komt dat toch vandaan? (kijken rond, ondertussen
gaat getik door). O, daar tussen de bladeren, daar zie ik iets.
Diego Ja, het lijkt wel een ei. (pakt het ei)
Katja Ja, het is een ei! Voorzichtig Diego, laat het ei niet vallen! Hoor, er tikt iets
binnenin het ei (getik). O, er zit misschien wel een kuikentje in. Ja kijk, er komt
al een klein gaatje in, het kuikentje wil er uit.
Diego moet bijna niezen
Katja Voorzichtig, voorzichtig, Diego! (Diego niest en laat het ei vallen)
Diego Ooo, het is gevallen! O sorry, ik kon er niks aan doen, ik moest niezen.
Katja en Diego kijken naar beneden
Katja Kijk nou eens wat er uit het ei komt! (eierschaalgekraak, of zoiets). Kijk eens,
het ìs helemaal geen kuikentje!
Langzaam komt het draakje tevoorschijn
Diego Nee, het is geen kuikentje, het lijkt wel een draak.
Draak is bang, kruipt weg achter gordijn
Katja Het lijkt wel of hij bang voor ons is. Ben je bang?
Draak (benauwd) Ja!
Katja Dat hoeft niet hoor, we doen niks. En als je een draak bent moeten wij
eigenlijk bang voor jou zijn, want draken zijn enge beesten. Maar jij ziet er niet
eng uit. (draak komt voorzichtig tevoorschijn) Je bènt toch een draak?
Draak Een draak? Dat weet ik niet, ik ben nog maar pasgeboren, ik weet niet wat ik
ben. Ben ik een draak?
Diego Ja, volgens mij ben je een draak. Ja hè kinderen?
Draak ziet kinderen, schrikt en kruipt weer achter het gordijn
Katja Kom maar, niet bang zijn, de kinderen doen niks.
Draak komt weer tevooorschijn
Katja Hoe heet je?
Diego Dat weet ie toch niet, hij is toch nog maar pasgeboren!
Katja O ja, stom van me. Nou, dan noem ik je Diederik. Dat vind ik een mooie naam
voor een draak. Vind je ook niet, Diego?
Diego Ja. (tegen draak): Vind jij Diederik ook een mooie naam?
Draak Ja, ik vind Diederik mooi.
Diego Kom, we gaan verder, we zouden bloemen gaan plukken, om naar de
koningin te brengen. Dan hoeft ze misschien niet meer zo hard te huilen
Draak Kan ik met jullie mee? Ik vind het zo eng, hier helemaal alleen.
Katja en Diego
Ja hoor, ga maar met ons mee. (Katja, Diego en draak af)
Tom (nog niet zichtbaar) En hoeperdepoep zat op de stoep
En laten we vrolijk wezen
En hoeperdepoep zat op
Slim en Tom op
de stoep en laten we….
Slim Hè, hou nou eens op met dat stomme gezing.
Tom Ja maar ik hou zo van zingen, dat weet je toch, Slim. Ik word helemaal
ongelukkig als ik niet mag zingen!
Slim Ja maar nou even niet hè. O dag kinderen! Ik ben Slim en dit is Stom.
Tom Tòm! Niet stom, maar Tom!
Slim Nou vooruit dan, Tom. (zachtjes, tegen kinderen): Maar eigenlijk heet ie stom,
hoor, omdat ie zo dom is. (harder) Daarom heet ik ook Slim, omdat ik zo knap
en slim ben. Wij zijn belangrijke mensen, vooral ik dan. Wij doen belangrijk
werk, we zijn zakenmensen, managers en….
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Tom
Slim
Tom
Slim
Tom

Nou ja, eigenlijk zijn we boeven.
Dat zou je nou niet meer zeggen! Wij zijn managers! Onthou dat nou eens!
O ja. Ik mag zeker ook niks zeggen over de geluksketting van de koningin?
Nee natuurlijk niet! Je houdt je mond over die geluksketting!
Goed, goed. En ik zal ook niet zeggen dat onze kraai de geluksketting heeft
gestolen en dat….
Slim Nee, nee, nee! Luister niet naar hem, kinderen, hij praat onzin. (gezang)
Tom Goed, goed, ik zeg al niks meer. Maar luister eens: (gezang van Mimi)
Tom Ik hoor iemand zingen! Luister! Heel mooi!
Mimi komt al zingend op
Mimi (zingt opera-achtig, met veel uithalen en zo)
Mevrouw, meneer, heeft u misschien
Een poppenkast gezien?
Een po-po-po-ppenkast, een po-o-o-o-o-ppenkast gezien?
Mimi (spreekstem)
Hè gelukkig, hier is de poppenkast! Dag heren, wat ben ik blij dat ik u zie.
Slim Dag mevrouw.
Tom Wat kunt u mooi zingen!
Mimi Dank u, dank u. Ik ben, Mimi, ik ben zangeres.
Slim Wij zijn Slim en Stom, managers.
Tom Tòm!
Mimi Weet u waarom ik zo blij ben u te zien?
Slim en Tom
Nou?
Mimi Ik was vanmorgen in ………… aan het pootjebaden en toen zag ik deze fles,
met een briefje er in! Flessenpost! Spannend hè. En op dat briefje staat:
(haalt briefje uit fles) “ga naar de poppenkast en zeg: het ei is stuk, dat brengt
geluk”. Ik snap er niks van hoor; “het ei is stuk, dat brengt geluk?” Weten jullie
wat dat betekent?
Slim Nee, dat weten wij niet. Jullie wel kinderen? Het ei is stuk?
Kinderen ……………………..draak!
Mimi Kwam er een draak uit het ei? O, de Chinezen zeggen dat een draak geluk
brengt!
Slim O ja? Nou, ik geloof er niks van. Ik hou niet van draken. Kom mee Tom,
voordat die draak hier komt.
Tom Hè, ik wou zo graag iets samen met Mimi zingen.
Slim Nee, daar hebben we geen tijd voor, we gaan weg. En je moet koken, want ik
heb honger. Kom mee.
Tom Ik moet altijd koken! Waarom leer je dat zelf niet?
Slim Zeur niet, ik heb geen tijd voor koken, ik moet dènken, plannen maken. Schiet
nou op, straks lopen we die draak nog tegen het lijf.
Tom Dag mevrouw Mimi
Slim en Tom af
Mimi Ik ga ook maar eens weer verder, misschien kom ik de draak tegen, lijkt me
best leuk, ik heb nog nooit een draak gezien.
Mimi af, Katja, Diego en de draak op, met bloemen
EN ZO VOORT EN ZO VERDER

