Koning Hoepelstoep
en het zielige draakje.
Poppen: Koning Hoepelstoep, Koningin Hoepelstoep, lakei Wannes, draakje
Achterwand: neutraal of zaal van paleis.
Spelers: 2
Bladzijden: 7

WANNES:
(rondkijken) Waar is toch iedereen? Waarom kan ik niemand vinden? Wacht
eens, zijn de koning en koningin niet aan de wandel? Nee, dat kan niet die
gaan nooit rond deze tijd wandelen. Wel vreemd dat ik niet weet waar de
koning is. Zeg kinderen weten jullie soms waar de koning is? (afwachten)
Weten jullie dan ook niet waar de koningin is? (afwachten) Jullie weten het
dus ook niet! Jammer. Dan ga ik maar verder met zoeken. (bijna af) Zeg
kinderen jullie weten wel wie ik ben he? (afwachten) Niet? O, dat al ik dan
eens vertellen. Ik ben lakei Wannes en ik ben de belangrijkste lakei in het
hele paleis. Ja, daar kijken jullie van op he? Dat hadden jullie niet gedacht
he? Toch is het zo. Ik maak 's morgens de koning wakker, ik zorg voor zijn
kleren. Ik zorg eigenlijk overal voor. Alleen ik weet nu niet waar koning
Hoepelstoep en de koningin zijn. Dat is echt vreemd hoor. Ik maak me toch
een beetje ongerust. Er kan zoveel met de koning gebeurd zijn. Hij kan
bijvoorbeeld gestruikeld zijn en een grote bult op zijn voorhoofd hebben of..
of nog erger hij kan gevallen zijn en zijn been gebroken hebben. O.. o als
dat maar niet gebeurd is want dan ligt hij nu ergens en hij kan niet meer
lopen. (paniekerig, ijsberen) En.. en wie heeft het weer gedaan? Juist
natuurlijk weer lakei Wannes. Ik dus. O.. o wat moet ik nu doen? Ik weet
het. Ik ga hem zoeken. Vanaf de hoogste toren tot de laagste kelder van het
paleis ga ik onderzoeken. Ik zal de koning vinden. (bijna af, omdraaien)
Wacht ik kan beter aan de andere kant beginnen. Dat is makkelijker. (bijna
af andere kant poppenkast) Nee, nee toch beter die kant want dan ben ik
dichterbij de deur. (omdraaien en haastig af andere kant, even later weer
op) Zeg kinderen als jullie de koning of de koningin zien mij roepen he? …
Mooi, dat is dan afgesproken. Nu gaan zoeken (af, weer op) Jullie weten
toch hoe ik heet he? … Inderdaad lakei Wannes. Dus heel hard mijn naam
roepen als jullie koning Hoepelstoep zien. Misschien moeten we eerst even
oefen. Roepen jullie eens hard mijn naam! … Misschien mot het iets harder
anders hoor ik jullie niet als ik helemaal in die hoge toren ben. Probeer het
nog maar eens. … Dat is veel beter. Dat hoor ik wel. Het kan even duren
voordat ik er ben want ik kan helemaal boven in de toren zijn maar ik kom
zo snel mogelijk. (af)
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KONING:
(om het hoekje poppenkast kijken) Nee, niks te zien. (op) Kom maar, alles is
veilig. Kom nu maar ik zei toch dat alles veilig is?
KONINGIN:
(om het hoekje kijken) Weet je het zeker?
KONING:
Natuurlijk weet ik het zeker. Ik heb toch goed gekeken.
KONINGIN:
(op) Ja, zo te zien is er niets te zien. Maar ..eh heb je daar ook al gekeken?
KONING:
Natuurlijk niet. Ik heb alleen hier gekeken en niet daar he, wat kun jij
domme vragen stellen zeg.
KONINGIN:
ST. Praat niet zo hard. Wees toch eens wat stil (tot kinderen) En jullie ook.
Direct hoort ie ons en wat dan? Mooi zo nu eens goed luisteren. (luisteren)
Luisteren jullie mee kinderen? … Gelukkig niks te horen. Kom dan gaan we
daar kijken.
KONING:
Daar? Maar misschien is het beter dat we gewoon hier blijven staan? Ik
vraag me trouwens af waar Wannes blijft. Normaal staat ie altijd al vroeg
voor je neus en nu zie je hem niet.
KONINGIN:
O ja je hebt gelijk. Er zal toch niks met hem gebeurd zijn? Misschien ligt hij
wel ergens gewond. Ligt hij ergens met een grote bult op zijn hoofd of nog
erger misschien wel een gebroken been. Vooruit Hoepelstoep we moeten
hem zoeken.
KONING:
Zoeken? Je bedoelt dat we nu verder moeten lopen?
KONINGIN:
Allicht hoe wil je anders Wannes vinden? Kom op. We gaan voorzichtig
verder. Vooruit ga jij maar voorop.
KONING:
Ik voorop? Maar ..eh waarom ga jij niet voorop? Ik ..eh bedoel ik ben
tenslotte de koning.
KONINGIN:
En ik ben de koningin. Zeg luister eens even je bent toch niet bang he?
KONING:
Wie? Ik? Bang? Ha, hoe kom je erbij? Natuurlijk ben ik niet bang. Ik ben
een dappere koning.
KONINGIN:
Dat komt dan goed uit, dan kun jij dus mooi voorop.
KONING:
(koning naar andere kant poppenkast, af en snel weer op)
Ik heb het al gezien. Daar is Wannes niet.
KONINGIN:
Dat kan wel zijn, maar we moeten verder. Misschien ligt hij wel in de toren
of in de kelder. We moeten overal gaan zoeken. Misschien moeten we hem
ook wel roepen. Dan hoort hij ons en kan hij antwoord geven. Wacht dat zal
ik eens proberen.
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KONING:
Stil nou! Direct hoort.. eh hoort dat andere ding het ook en wat dan? Nee we
moeten Wannes heel voorzichtig en stilletjes gaan zoeken. Kom maar achter
mij aan, of wil jij voorop?
KONINGIN:
Nee, nee ga jij maar voorop en ..eh als je iets ziet dan moet je het zeggen
he?
(beide af)
WANNES:
(snel op andere kant van poppenkast) Hier ben ik al kinderen. Jullie hebben
geroepen? (rondkijken) Maar waarom? Er is toch niks te zien? We hebben
toch duidelijk afgesproken dat jullie zouden roepen als koning Hoepelstoep
of de koningin er zou zijn? Nou ik zie hier niemand hoor. Kom ik als een
dwaze lakei van de hoogste toren afgerend. Ik heb wel veertien trappen en
een kleine miljoen treden af moeten rennen en dan is er niks te zien. Dat
vind ik helemaal niet leuk hoor kinderen. Phoe, phoe ik ben er moe van. Ik
zou wel even willen rusten. Maar dat kan niet want ik moet de koning
zoeken. Die heb ik nog steeds niet gevonden. Eens kijken ik heb nu de
bovenste toren afgezocht dus moet ik nu naar de onderste kelder. Dan moet
ik dus die kant op. (naar dezelfde zijkant als koning af) O ja kinderen pas
roepen als de koning er echt is he? (af)
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KONING:
(op andere kant) Daar snap ik nou niks van. We hebben overal gezocht
maar geen Wannes gevonden.
KONINGIN:
(op) Er zal toch niks ergs gebeurd zijn? Ik bedoel hij zal toch niet… niet…
opgegeten zijn?
KONING:
(evt.tot roepende kinderen) Zeg kinderen wees toch een een beetje stil
Direct hoort hij jullie en dan zijn de poppen aan het dansen. Ha, ha hoor je
dat koningin? De poppen aan het dansen? Wij dus, de poppen. Ik ben wel
leuk he? Een echte grapjas.
KONINGIN:
Ja, ja een echte grapjas maar Wannes kun je niet vinden en bovendien ben je
bang voor die draak.
KONING:
(boos) Wie is er bang voor een draak? Ik? Laat me nu weer niet lachen. Ik?
Koning Hoepelstoep bang voor een draak? Nee, nee koningin ik ben niet
bang voor een draak. Al waren er tien draken dan was ik nog niet bang. Wat
denk je wel?
KONINGIN:
Waarom moest ik dan steeds iedere deur open doen?
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KONING:
Omdat ik de koning ben. Dus de baas en men doet voor zijn baas altijd de
deur open.
KONINGIN:
Waarom moet ik dan steeds als eerste naar binnen?
KONING:
Wat ben je toch dom he? Omdat ik de koning ben. Ik heb het net nog
gezegd. En een koning gaat altijd als eerste…
KONINGIN:
Inderdaad als eerste naar binnen ja.
KONING:
He? Als eerste? Nee, nee ik bedoel…
KONINGIN:
Ja, ja hoor, ik weet heus wel wat je bedoelt. Stil eens. Ik denk dat ik iets
hoor! (evt als kinderen luidruchtig zijn deze tot stilte manen) Nee, nee het is
niks gelukkig.
KONING:
Ha, en dan zegt ze dat ik bang ben.
WANNES:
(op andere kant) Zo daar ben ik weer. Ik zie nog steeds geen Koning. Ik
snap er echt niks van. Hebben jullie al iemand gezien? … Wat? .. Waar? …
O ja daar staat de Koning. O gelukkig en de Koningin is er ook bij.
(naar Koning en tikken)
KONING:
(met rug naar Wannes, schrikken en achter Koningin) Niet bang… niet
bang zijn. Er.. er.. er gebeurt echt niks. Ik.. ik.. ben bij je om je te
beschermen.
KONINGIN:
Beschermen. Je staat achter mij man. En dan zegt hij dat hij niet bang is.
(vervormde stem) Ik ben een dappere Koning en ik ben niet bang. (normaal)
Kijk toch eens goed man. Het is Wannes!!
……………………….
……………………….
……………………….
BENIEUWD HOE DIT AFLOOPT?
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