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INDIAAN HOTEMETOOT
Rolverdeling:
Opperhoofd
Slimme Steen
Hotemetoot
Decor:
Het decor is een indianendorp, waar minimaal twee wigwams instaan. De wigwam van het
Opperhoofd en de Wigwam van Hotemetoot. De wigwam van Hotemetoot moet er een beetje
vreemd uitzien. Het mag dus ook best een gewonen tent zijn. Het dorp kan aangekleed
worden met cactussen en kleurige kleden.
Tips:
Het is een stuk waarbij U de kinderen goed kunt betrekken.
Bij het betrappen van de ander op het spioneren is het leuk om non verbaal contact met de
kinderen te maken.B.v. hand voor de mond en wijzen in de trant van Oho, moet je zien wat
die aan het doen is.
Het stuk waarin het Opperhoofd vertelt over de speciale speer en over waar ze de speer gaat
verstoppen mag overdreven worden uitgevoerd. Laat b.v. iedere keer de speer vlak langs het
gezicht van Hotemetoot gaan, zodat ze het wel moet zien.

Hartelijk bedankt voor uw bestelling.
Veel plezier en succes met het toneelstuk: Indiaan Hotemetoot!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt U contact opnemen met CTS-producties.
Met vriendelijke groet,
Sheila Ertürk –de Pauw

INDIAAN HOTEMETOOT

(Slimme Steen komt op)
Slimme Steen:(tegen kinderen)
Oh nee hè! Onze totempaal is weg. Die is natuurlijk gestolen. Gisteren stond
hij nog hier en nou is hij weg. Hebben jullie misschien iets gezien? (reactie
kinderen)
Dat moet ik vlug aan het opperhoofd vertellen.
(roept) Opperhoofd. (Opperhoofd komt uit de wigwam)
Opperhoofd: (groet) Uch! Goedemorgen Slimme Steen.
Slimme Steen: Laat dat goede morgen maar weg Opperhoofd. (Groet ) Uch!
Opperhoofd: (strekt zich uit) Oh, wat is er dan nu weer gebeurd. (Schrikt op) Er is toch zeker
weer niet iets gestolen! Dat kan niet waar zijn!
Slimme Steen: Nou, dat is wel waar. Kijk maar eens goed. Wat is er weg?
Opperhoofd: (Kijkt om zich heen) Oh ja, nou zie ik het. Onze totempaal is weg. Wat erg!
Wat moet een dief nou met onze totempaal? Wie kan dat gedaan hebben?
Misschien hebben de kinderen iets gezien? Hebben jullie gezien wie die
totempaal heeft gestolen?
(reactie kinderen)
Slimme Steen:Dat heb ik ook al gevraagd.
Opperhoofd: Wat jammer! Heb je de kinderen al vertelt dat er een dief is in het
indianendorp?
Slimme Steen:Nee, nog niet.
Opperhoofd: Ja, het is echt waar jongens en meisjes. Er is hier een dief in het indianendorp.
Slimme Steen:Eerst heeft hij onze vredespijp gestolen.
Opperhoofd: En toen mijn mooie geluksketting. Ja, die brengt echt geluk. Die heb ik nog
van mijn oma gekregen.
Slimme Steen:En nou de totempaal.
(Hotemetoot komt uit haar wigwam. Ze heeft een tas bij zich.)
Opperhoofd: (groet) Uch! Goedemorgen Hotemetoot.
Slimme Steen:(groet) Uch! Hotemetoot.
Hotemetoot: (groet) Uch! Uch! (Ze laat haar tas vallen, raapt die weer op en gaat het podium
af)
Slimme Steen:Volgens mij hè! Volgens mij….is zij de dief!
Opperhoofd: Kom kom Slimme Steen! Je mag toch niet zomaar iemand beschuldigen.
Slimme Steen:En toch denk ik dat zij de dief is! Ze loopt daar iedere keer zo geheimzinnig
met dat tasje. En bovendien is het allemaal begonnen toen zij hier is komen
wonen.
Opperhoofd: Nee dat geloof ik niet! En daar wil ik ook niks over horen. Weet je wat?
Ik ga jagen en dan ga ik een plan bedenken om de dief in de val te lokken.
Ga je mee? (Opperhoofd pakt ondertussen pijl en boog)
Slimme Steen:Nee, want ik uh…ik heb het nog…druk!
Opperhoofd: Ja gaat toch zeker niet die Hotemetoot bespioneren hè!
Slimme Steen:Natuurlijk niet!
Opperhoofd: Laat ik het niet merken! Nou tot straks dan. Uch!
Slimme Steen:Uch! (Opperhoofd gaat af)
1.

Slimme Steen: (Tegen de kinderen) Het Opperhoofd gelooft mij niet hè, maar ik weet zeker
dat die rare Hotemetoot de dief is. (Ondertussen komt Hotemetoot op en
luistert naar Slimme Steen)
Wat een naam: Hotemetoot? Dat is toch geen indianennaam. Ik heet Slimme
Steen. Dat komt omdat ik zo slim ben. En dan ziet ze er ook nog eens
belachelijk uit.
(Hotemetoot laat haar tas weer vallen en Slimme Steen schrikt en draait zich
om)
Hotemetoot: (raapt tas op) Had je het over mij, Slimme Steen?
Slimme Steen:Nou…een heel klein beetje maar. Hoe lang sta je er al?
Hotemetoot: Oh, nog maar net.
(Hotemetoot gaat haar wigwam in)
Slimme Steen:Hebben jullie haar nu goed bekeken? Dat is toch een rare indiaan. Ze heeft
geen vlechten en bijna geen veren. En ze kan niet jagen en vissen. En hebben
jullie die wigwam gezien?
Weten jullie wat ik ga doen? Ik ga haar bespioneren. Maar niks tegen het
Opperhoofd zeggen hoor! Van het Opperhoofd mag ik eigenlijk niet spioneren.
(Slimme Steen pakt haar verrekijker en loopt om de wigwam van Hotemetoot.
Het Opperhoofd komt terug op)
Slimme Steen: (roept) Oho! Zie je wel. Ik wist het
Opperhoofd: (roept boos) Slimme Steen!
(Slimme Steen schrikt)
Wat ben jij daar aan het doen?
(Slimme Steen stopt de verrekijker achter haar rug.)
Slimme Steen: Niks Opperhoofd.
Opperhoofd: Als ik het niet dacht? Jij bent aan het spioneren.
Slimme Steen:Nou, ik ben niet echt aan het spioneren. Ik ben gewoon een beetje met mijn
verrekijker aan het kijken.
Opperhoofd: Inleveren die verrekijker.
Slimme Steen: Maar ik heb mijn verrekijker ook nodig om te jagen?
Opperhoofd: Dan jaag je voorlopig maar even niet. Ik wil dat iedereen zich veilig voelt. In
mijn dorp wordt niet gespioneerd.
Slimme Steen: (levert de verrekijker in)
Opperhoofd: En wat heb je gezien?
Slimme Steen: Dat zeg ik pas als ik mijn verrekijker terug krijg?
Opperhoofd: Nou wordt ie helemaal mooi? Nog een beetje brutaal worden ook?
Jij zegt mij nu wat je hebt gezien en dat is een bevel.
Slimme Steen:Nou U gelooft mij niet als ik zeg dat Hotemetoot de dief is, maar ze heeft
toevallig wel mooi de geluksketting om.
(Slimme Steen gaat af)
Opperhoofd: Wat zei Slimme Steen nou? Ze Hotemetoot mijn geluksketting om? Dat moet
ik zien.
(Opperhoofd pakt de verrekijker en loopt om de wigwam van Hotemetoot. Ze
wil graag kijken of het klopt, maar ze durft het niet goed, want het gaat tegen
haar principes in.)Het is eigenlijk niet zo netjes wat ik nu doe? Nee, ik doe het
niet. Ik ga niet spioneren.
(tegen de kinderen) Zou het waar zijn wat Slimme Steen zegt? Is Hotemetoot
een dief? Ik ga toch even kijken. (pakt de verrekijker en loopt om de wigwam
en kijkt naar binnen.)
(Slimme Steen komt op)

Slimme Steen: Uhu Uhum.
Wat is het Opperhoofd aan het doen? Spioneren!
Opperhoofd: Ja, Slimme Steen. Als Opperhoofd mag ik dat.
Slimme Steen: En?
Opperhoofd: Je hebt gelijk. Ze heeft mijn geluksketting om.
Slimme Steen:Zie je wel. Waar wachten we nu dan nog op? Kom we grijpen haar en dan mag
ze niet meer in ons dorp wonen.
Opperhoofd: Rustig Slimme Steen. Dat ze mijn geluksketting draagt zegt nog niks. Laat
alles nu maar aan mij over.
Opperhoofd: (roept) Hotemetoot!
(Hotemetoot komt uit haar wigwam met tas)
Hotemetoot: Roepen jullie mij?
Slimme Steen:Jij heet toch Hotemetoot?
Hotemetoot: Ja! (friemelt)
Slimme Steen:Dan roepen wij jou dus.
Opperhoofd: Zeg, weet jij al dat onze totempaal is gestolen?
Hotemetoot: Nee!.... wat erg! (friemelt)
Opperhoofd: Jij hebt vannacht zeker niks gezien of gehoord?
Hotemetoot: Nee! (friemelt weer. Ze friemelt zo, dat ze haar tas weer laat vallen)
Slimme Steen:Wat heb je trouwens een mooie ketting om Hotemetoot?
Hoe kom je daar aan?
Hotemetoot: (friemelt en stottert) Ddddat …wweeet ik niet meer.
Slimme Steen:Dat weet ik niet meer?
Hotemetoot: Oh ja, nu weet ik het weer!.... Ik heb hem gevonden.
Opperhoofd: Juist ja! Nou wij gaan jagen. Heb je zin om mee te gaan?
Hotemetoot: Nee, ik ben druk bezig.
Opperhoofd: Nou ga maar vlug verder dan?
(Hotemetoot gaat terug in haar wigwam)
Slimme Steen:Zie je wel!
Opperhoofd: Ik geef het toe. Het is verdacht. Kom we gaan jagen dan kunnen we overleggen
hoe we dit aan moeten pakken.
(Opperhoofd en Slimme Steen pakken spullen en gaan af)
(Hotemetoot komt op)
Hotemetoot: (tegen kinderen) Zijn ze weg?.... Mooi!..... Wat kijken jullie nou naar mij?
Ik weet het best hoor. Jullie vinden mij zeker ook een rare indiaan. Ik zie er
raar uit. Ik heb geen vlechten en ik heb maar 1 veer. En ik heb een rare naam.
Weten jullie hoe ik heet?
Juist ja. Ik heet Hotemetoot. Maar daar kan ik ook niks aan doen. En weten
jullie dat die Slimme Steen mij altijd uitlacht. Ik doe net of ik het niet merk,
maar dat weet ik heus wel. Ik word altijd zo zenuwachtig van die Slimme Steen
en dan ga ik stotteren en friemelen.
En nou is er een dief in het dorp. En de hele tijd zitten het Opperhoofd en die
Slimme Steen met elkaar te smoezen en ik mag van niks weten
Weten jullie wie de dief is?...... Ze denken toch zeker niet dat ik de dief ben.
Oh wat gemeen. Denken jullie ook dat ik de dief ben? Maar ik ben de dief
helemaal niet. Weten jullie wat ik ga doen? Ik zal ze eens laten zien dat ik de
slimste indiaan ben van dit dorp. Ik ga de dief vangen. Moeten jullie eens
opletten. Maar niks tegen die Slimme Steen en het Opperhoofd zeggen hoor.

(Hotemetoot gaat af)
(Opperhoofd en Slimme Steen komen op)
Opperhoofd: Nou dat was niet veel vandaag zeg. We hebben helemaal niks gevangen.
Slimme Steen:Maar we hebben wel een plan bedacht.
Opperhoofd: Vertel ons plan maar aan de kinderen
Slimme Steen: Nou moeten jullie heel goed luisteren, want jullie moeten ons helpen.
Straks gaan we rond het kampvuur zitten. Dat doen we altijd als het volle maan
is.
Opperhoofd: Bij dat kampvuur komt Hotemetoot ook. Ik ga dan vertellen over een hele
speciale speer. Kijk deze speer.
Slimme Steen:En dan is het verder heel simpel. Die hotemetoot wordt dan jaloers en dan wil
ze die speer natuurlijk ook hebben.
Opperhoofd: Ik vertel precies waar ik die speer verstop.
Slimme Steen:En als iedereen vannacht slaapt, dan gaat zij hem natuurlijk stelen.
Opperhoofd: En als jullie dat nou zien, dan moeten jullie ons heel hard roepen zodat wij
wakker worden.
Slimme Steen:Maar wat gaan jullie roepen? Hebben jullie een idee? (reactie kinderen, komt er
niks uit dan kom je met het woordje dief)
Opperhoofd: Dat is een goed idee. Als de dief aan de speer komt roepen jullie met z’n allen
heel hard het woordje …..(dief)
Slimme Steen:Zullen we het even oefenen.
Opperhoofd: Ja, dat is een goed idee. Dan kan ik kijken of het hard genoeg is, want ik ben
een beetje doof. Ik ga in mijn wigwam zitten. Jij telt tot drie en dan roepen
jullie heel hard…….
(Opperhoofd gaat in de tent. Slimme Steen telt tot drie)
Slimme Steen:1..2…3
Kinderen:
……………
(Het Opperhoofd en Hotemetoot komen de wigwam uit)
Hotemetoot: Wat is er allemaal aan de hand?
Slimme Steen:Oh niks. We doen een spelletje met de kinderen.
Hotemetoot: Oh, ik dacht dat jullie de dief te pakken hadden.
(Hotemetoot gaat terug haar wigwam in)
Opperhoofd: Nee, die hebben we niet.
Slimme Steen:(lacht) Nog niet.

Hoe zal dat aflopen?
Einde zichtzending

