Begonia telt tot tien
Sprookje

Makoenders, © 2009
Wouter van Schie

Rollen
Prinses Begonia
Lakei Gerbrand
Ridder Jacobus
Page Jama
Koning Frits
Koningin Frutelja
Heks Dimsalabimsa
Goede Fee Fabiolala
Boef Schurkie
Boef Schooiert
Kabouter

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de
auteur/uitgever worden vermenigvuldigd. Gehele of gedeeltelijke
opvoeringen waarvoor deze tekst wordt gebruikt dienen - in
verband met verschuldigde uitvoeringsrechten - vooraf te worden
gemeld aan Makoenders/Wouter van Schie, bij voorkeur via email: makoenders@kpnmail.nl.
Voor meer informatie en contact met Makoenders, zie
www.makoenders.nl.

2

Doek open
(we zien de tuin van een paleis en een paleismuur, er staat een tuintafeltafel; een
kabouterpop met rode muts zit op de vensterbank van een open raam; hij ziet alles wat er
nu gebeurt)
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(lakei op)
LAKEI: (schraapt keel, wil iets gaan vertellen) Er was eens, lang geleden... (hoort
voetstappen) ...O, ik hoor wat... (gaat opzij staan)
(koning en prinses op)
KONING: En daarom niet, Begonia! ...Nu hou je op met zeuren!
PRINSES: Maar vader, toe... ...Ik wil het zo graag!
KONING: Nee, er komt niks van in!
PRINSES: Alstublieft, laat me toch...!
KONING: Nee, ik verbied het je! Je moeder is vandaag jarig, en dat gaan we sámen vieren,
met z'n allen!
PRINSES: (boos) Ach! ...Al d'r cadeautjes liggen klaar, ook die van mij... Het uitpakken hoef
ik niet mee te maken... Ik wil niet meer wachten... Ik mis hem zo... (verliefd, dromerig) Ik wil
hem zoeken. Jacobus houdt van me... Denk ik... Hij zou hier naartoe komen, juist vandaag,
op mamma d'r verjaardag... Dat had hij beloofd... Hij is er nog steeds niet... Ik denk dat hij
de weg kwijt is, omdat hij hier nog nooit is geweest...
KONING: Ik denk dat zijn hárt verdwaald is... Kindje, die ridder wil jou, denk ik, niet écht zo
graag...
PRINSES: Hoe dúrft u dát te zeggen! (boos, begint tot tien te tellen, maar komt tot zes)
Een, twee, drie, vier, vijf, zes... ...Ik loop nú weg! (loopt weg, zaal in)
KONING: (strompelt haar achterna, hij heeft duidelijk pijn in zijn rechtervoet) ...Begonia, toe,
blijf hier...! Au! ...Mijn voet...
PRINSES: Nee! Ik vertrek! (ze gaat af, door de zaal) ...Jacobus! Waar ben je? ...Zie ik je
daar? Jacobus?
(koning schudt het hoofd moedeloos en gaat naar binnen; lakei schudt ook moedeloos het
hoofd, kijkt verliefd de prinses na, wil haar nog roepen, maar is er te verlegen voor)
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(heks op uit de zaal, met flikkerende lampenbol)
HEKS: Hallo, kinderen... Weten jullie wie ik ben? Ik ben Dimsalabimsa... Ik ben een
kunstenares. ...Kijk, met deze speciale staf kan ik toveren... En met deze bol... ...kan ik in
de toekomst kijken, kan ik zien wat er gaat gebeuren... (kijkt in glazen bol) ...Hmmm... Wat
zie ik daar? ...De prinses, op zoek naar een ridder... Hahaha! Jammer dat ik haar heb
gemist... Graag had ik haar een beetje veranderd... een klein beetje maar, hoor...
Bijvoorbeeld tot muis... Pieppiep! Hahaha! ...Maar... ...ik ben een eerlijke tovenares... Ik
betover iemand alleen als hij niet aardig tegen mij is... Hahaha! Hé, wat zie ik daar? O,
lieve bol... Hmmm... Een kabouter? Joeperdepoeperdepoepie! Ik ben gek op die kleine
malle figuurtjes! (kijkt om zich heen, ziet nu de kabouterpop in het open raam) Hallo, lief
klein kaboutertje!
KABOUTERSTEM (poppenspel): Dag, heks!
HEKS: Heks? Zeg, een beetje beleefd graag, ik ben een tovenares...
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KABOUTERSTEM: Je bent een heks! ...Ik ben bang van jou. (niest) ...Als het gevaarlijk
wordt, moet ik altijd niezen...
HEKS: Zeg jij 'jou' tegen mij? Jij moet 'u' zeggen, klein wurmpje!
KABOUTERSTEM: Ik ben geen wurm. Ik ben kabouter Blauwmuts! ...Dat weet jij heus wel!
HEKS: Waarom heb je dan een róde muts op... (lachend) Hahaha!
KABOUTERSTEM: Ook dát weet jij wel...
HEKS: Jajaja! Hahaha! Wat héb ik gelachen... Toen die blauwe muts ineens van kleur
veranderde... (zwaait met toverstaf) Zó maar... Hahaha!
KABOUTERSTEM: Nou, ik vond er niks aan. Ik ben er verdrietig van... Ik vind jou gewoon
níet aardig!
HEKS: Jij moet niet zeuren, stomme dwerg! ...En het bevalt me niks dat je steeds 'je' en
'jou' tegen mij zegt... Zeg 'ú'!
KABOUTERSTEM: Nee!
HEKS: Spreek met twee woorden!
KABOUTERSTEM: Nee! ...Bekijk het maar, stomme heks!
HEKS: (furieus) Schande! Ik betover je!
KABOUTERSTEM: Nee!
HEKS: Jazeker wel! ...Himsala Dimsala Bimsala Boot, ik betover jou tot een kabouter
Super-groot! ...Hahaha! (kabouterpop 'rent' gillend weg naar binnen) Te laat! Te laat! ...Je
straf zal je niet ontlopen! Hahaha! ...Zo, ik heb weer heerlijk kunnen lachen... Nu ga ik op
zoek naar een nieuw avontuur! (af)
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(boeven sluipend op)
SCHURKIE: Is dat nou het paleis, daar?
SCHOOIERT: Ja, Schurkie, dat zie je toch! Sloompie!
SCHURKIE: Ja, ik dacht het al...
SCHOOIERT: Hier moeten we zijn...
SCHURKIE: Maar waarom gaan we d'r naartoe? We zijn niet eens uitgenodigd...
SCHOOIERT: Nee, dat klopt... We zijn... ...een soort verrassing...
SCHURKIE: O... Wat leuk. Ik ben gek op verrassingen!
SCHOOIERT: Mooi dat de koningin vandaag jarig is... ...Want dan krijgt ze cadeautjes...
SCHURKIE: Ze krijgt vast veel cadeautjes...
SCHOOIERT: Héél veel cadeautjes, denk ik...
SCHURKIE: Ja, héél veel...
SCHOOIERT: Want ze is jarig, vandaag... En ze is koningin... (zucht van verdriet)
SCHURKIE: Wat is er, Schooiert?
SCHOOIERT: (zucht) ...Wanneer ben jij jarig?
SCHURKIE: Ik? Nou, eh... op eh... Ik heb geen idee... En jij dan?
SCHOOIERT: Ik weet het ook niet... Ik ben nooit jarig, geloof ik...
SCHURKIE: Ik krijg nooit cadeautjes... (huilt een beetje)
SCHOOIERT: Nee, precies... Ik ook niet... (huilt een beetje)
SCHURKIE: Maar de koningin wél...
SCHOOIERT: Tja, de koningin wel... Weet je... We doen nét alsof wij vandaag jarig zijn...!
SCHURKIE: (denkt heel even na) Maar... Dat is een supergoed idee!
SCHOOIERT: Ja, want dan kijgen we ook cadeautjes!
SCHURKIE: Vet! Joepie! ...Eh... Maar van wie dan?
SCHOOIERT: Nou... Van de koningin...
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SCHURKIE: De koningin? ...Maar die geeft aan ons, arme boeven, toch niet zo maar haar
cadeautjes weg...?
SCHOOIERT: Nee, natuurlijk niet, sloompie! Dát is nou juist de verrassing... Want... Pssttt...
(ze smoezen, en sluipen daarna het kasteel binnen)
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(koning en koningin op, voorafgegaan door de lakei die een enorme berg ingepakte
cadeautjes draagt)
LAKEI: (mompelend) Het moet niet gekker worden... Het lijkt wel 5 december...
KONING: Ik hoorde je wel, lakei... Jij lijkt in elk geval niet erg op Zwarte Piet. En je past
zéker niet door een schoorsteen...
LAKEI: (mompelend) U heeft anders wél iets weg van Sinterklaas, die ouwe baas...
KONING: Wat zei je, Gerbrand?
LAKEI: Ik zei: u bent de baas... ...en ik ben dol op geitenkaas!
KONING: O. Dat is inderdaad behoorlijk smakelijk, ja. Breng ons maar even een stukje, wij
lusten het ook graag... (lakei laat de cadeautjes pardoes vallen) ...Ja, leg die daar maar
neer...
KONINGIN: Wanneer mag ik nou met uitpakken beginnen, Frits?
KONING: Nog even geduld, Frutelja, snoepje van me... Eerst even een stukje geitenkaas...
(lakei komt terug, met dienblad met twee schoteltjes vol met geitenkaas; koning en koningin
nemen elk één klein stukje en laten de rest liggen; lakei brengt het bord weg, maar propt
nog net zichtbaar voor het publiek z'n mond vol) (koning, smakkend) Heerlijk... Súper
gewoon...
KONINGIN: (nog harder smakkend) Helemaal niet gewoon, het is súper! (op de
achtergrond horen we de lakei smakken en luid 'Hmmm, lekker!' zeggen)
KONING: Ja, dat zeg ik... Hmmm!
KONINGIN: Nee, je zei...
KONING: Laat maar, lieve...
KONINGIN: Mag ik nu uitpakken?
KONING: Helaas, lieve vrouw... Ik moet je eerst even iets opbiechten...
KONINGIN: Wat? Heb je weer van de suikerpot gesnoept?
KONING: Eh nee...
KONINGIN: O. Heb je dan soms je handen niet gewassen na het poepen...?
KONING: Nee, Frutelja, dat doe ik altijd... (koningin pakt beide handen van de koning, ruikt
eraan)
KONINGIN: Hmm... Kan ermee door... Heb je in je neus zitten pulken?
KONING: Nee, nee...
KONINGIN: Wat heb je dan uitgevreten?
KONING: Ik heb ruzie gemaakt...
KONINGIN: O. Is dat alles? ...Met wie? Deze keer in elk geval niet met mij...
KONING: (lachend) Nee, het was met Begonia...
KONINGIN: Wat? Met Begonia? ...Zeg, waar is zij eigenlijk? Zonder haar wil ik niet met
uitpakken beginnen. Zij móet erbij zijn...
KONING: Hmmm... Dan hebben we een probleem...
KONINGIN: Hoezo?
KONING: Het probleem is dat Begonia... weg is...
KONINGIN: Hoe bedoel je 'weg is'? Is ze weg?
KONING: Ja. Ze is weg en ze komt, vrees ik, voorlopig nog niet terug...
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KONINGIN: O... Wat jammer van al die ongetwijfeld mooie pakketjes... Nou moet ik ze nog
even laten liggen... ...Waar is Begonia naartoe?
(lakei weer op)
LAKEI: (mompelend) Dat zou ik ook graag willen weten...
KONING: Ze is die ridder Jacobus gaan opsporen. Hij zou jou, lief snoepje, vandaag in
hoogst eigen persoon komen feliciteren. Maar hij was er nog steeds niet, en daarom is ze
hem gaan zoeken.
KONINGIN: En jij vond dat zo maar goed?
KONING: Nou, nee... Maar ja, je kent Begonia, hè... Als ze iets in haar hoofd heeft, dan
móet het ook gebeuren... Ze is erg eigenwijs... (mompelend) Net als d'r moeder...
KONINGIN: Ik hoorde je wel... Net als d'r vader, zal je bedoelen!
KONING: (mompelend) Dat bedoel ik...
KONINGIN: Ik wil dat ze terugkomt! (roept luid richting zaal) Begonia! Begonia!
KONING: Laten we hopen dat het goed met haar gaat. Het is een verstandige meid. Ze
loopt echt niet in zeven sloten tegelijk...
KONINGIN: Zeven? Ik vind één al erg genoeg! Lakei! Ruim die pakjestroep even op. Ik heb
nu helemaal geen zin meer om te kijken wat ik allemaal heb gekregen. Eerst wil ik mijn
dochter terug! (huilend naar binnen)
KONING: Ik zou haar het liefste zelf gaan zoeken... Maar ja... Mijn voet... (koning
erachteraan, strompelend, naar binnen)
LAKEI: (voor zichzelf) Ik wil ook dat ze terugkomt, majesteit... Ik ook... (zucht; ruimt de
cadeautjes op, legt ze op tafel, gaat dan hoofdschuddend af)
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(ridder en page op, uit de zaal)
PAGE: Goh... Is dit het paleis?
RIDDER: Volgens mij wel. Het lijkt op zoals Begonia het mij heeft verteld. Zou ze thuis zijn?
Joehoe! Begonia!
(lakei op)
LAKEI: U zoekt prinses Begonia? Wie bent u?
RIDDER: Ik ben ridder Jacobus. En dit is Jama, mijn hulpje...
LAKEI: O. Nou, ze is er niet, sorry. Ze is weg. Ver weg, vrees ik... Helaas... Ik groet u!
(lakei af)
RIDDER: Dat is niet zo mooi...
PAGE: Ja maar als ze weg is, komt ze ook wel weer terug...
RIDDER: Maar wanneer? (dromerig) O, Begonia... Met dat kostbare kroontje in je haar, je
dure ketting en je schitterende ringen... (zucht) ...Jama, het wordt tijd dat we weer wat geld
krijgen, anders komen we nog om van de honger. ...Vroeger had je het goed als ridder.
Toen werd je voor veel geld ingehuurd om te vechten tegen de vijand... Iedereen was bang
voor je en je woonde op één van de vele grote kastelen waar je uit kon kiezen, met wel tien
pages... Nu heb ik er nog maar één...
PAGE: (olijk dommig) Eén kasteel?
RIDDER: (zucht) Nee, één page...
PAGE: Tja, dat ben ik. ...Vertel eens, Jacobus, hoe heb je de prinses eigenlijk leren
kennen?
RIDDER: O... We hadden een groot toernooi...
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PAGE: Voetbal, gymnastiek?
RIDDER: Zwaardvechten... Ik streed dapper en ik probeerde de tegenstander alle hoeken
van het veld te laten zien...
PAGE: Was het toch voetbal?
RIDDER: Nee, zo zeg je dat als je heel goed bent. Enfin, dat probéérde ik dus... Maar het
lukte niet helemaal. Want ik verloor de wedstrijd...
PAGE: Ja maar dan lukte het dus helemaal níet... ...van die hoeken en zo... En toen, de
tweede wedstrijd?
RIDDER: Die ging héél anders...
PAGE: Toen won je wél?
RIDDER: Nee, dat niet... ...Maar ik kon mijn tegenstander wél één keer raken...
(mompelend) ...bijna... Die andere ridder had mij twaalf keer te pakken, helaas... (weer
hardop) Maar nu ik ben vét veel beter... Ik kan de héle wereld aan...
PAGE: Cool! Heb je vaak gewonnen?
RIDDER: Niet van die moeilijke vragen stellen, Jama...
PAGE: Ja maar...
RIDDER: Jama! Klep dicht! (Jama doet ogenblikkelijk de klep van het hoofdharnas dicht)
...Dat bedoel ik niet! (Jama doet hem weer open)
PAGE: Sorry... Oké... Maar hoe had je de prinses nou ontmoet?
RIDDER: Ik lag op de grond... (doet het voor) Verslagen... Ik kreunde nogal, had overal pijn.
(kreunt) Ik was heel zielig... En toen liep zij langs... (page speelt mee) We keken elkaar in
de ogen en het was... Je weet wel... Zij had vlinders in de buik...
PAGE: Vlinders... (kijkt naar eigen buik, voelt eraan) ...Wat apart...
RIDDER: Ze was op slag verliefd op mij... (page slikt) ...Ach, ik vond haar ook wel leuk...,
maar vooral haar ketting, die ringen en dat kroontje in d'r haar... Als je begrijpt wat ik
bedoel... (maakt geldgebaar met vingers) Hmmm...
PAGE: (komt dichtbij met haar gezicht) Hebben jullie elkaar gekust?
RIDDER: Tja... Ja, eh... nee... Eén keertje... Het zit zo... Toen ze zich naar mij
vooroverboog...
PAGE: (doet dat) ...Zo?
RIDDER: Ja... Toen viel ze en raakten... (page valt, raakt lippen ridder en valt verder)
...onze lippen elkaar... ...Gaat het...?
PAGE: (verward) ...Ik weet niet wat me overkwam... Ik voelde gekke dingen in m'n buik en...
...ik struikelde...
RIDDER: Word wakker, Jama! ...We moeten de prinses zien te vinden! We hebben geen
geld meer...
PAGE: ...Kredietcrisis...
RIDDER: ...Gelukkig kan ik een klein beetje vechten...
PAGE: Ik wil dat ook wel eens...
RIDDER: Ach nee, veel te gevaarlijk voor je... Ga toch met een pop spelen!
PAGE: (terzijde) Met een pop spelen... Dat zullen we wel eens zien. (tegen de ridder) Ik
daag je uit! (trekt zwaard) Kom maar op!
RIDDER: Hohoho! ...Wat zijn de regels precies?
PAGE: Niet op het hoofd, niet hier... (wijst op kruis) ...niet slaan, alleen stoten...
RIDDER: Goed. Ik ben er klaar voor, Jamaatje... Haha!
PAGE: Ik ook. ...(kijkt schuin achter de ridder, doet alsof zij schrikt en wijst) ...Kijk!
RIDDER: (kijkt om) Wat? (op dat moment prikt de page de ridder één keer duidelijk op de
borst)
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PAGE: (juicht) Gewonnen! (ridder kijkt naar page, kijkt naar zijn borst en valt 'dood' neer, hij
speelt heel duidelijk toneel...) Jacobus, gaat het? (ridder kreunt en zucht, staat langzaam
weer op)
RIDDER: Natuurlijk! ...Ik speel maar toneel... Je trapte erin! Hahaha!
PAGE: Ja, maar jij ook! ...Kijk! (wijst op dezelfde manier nog eens achter de ridder, die weer
omkijkt en opnieuw gefopt wordt)
RIDDER: Haha! Ja, dat is waar. ...Zeg... Ik wil nóg een gevecht. Herkansing.
PAGE: Oké, kom maar op...
RIDDER: We beginnen... ...nú!
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(Goede Fee komt op, uit de zaal)
PAGE: (wijst achter de ridder naar Goede Fee) D'r komt iemand aan...
RIDDER: Haha! Dáár trap ik niet meer in...
PAGE: Maar het is écht waar...
FEE: Hallo! (ridder draait zich prompt om; page stoot hem snel met haar zwaard; ridder valt
theatraal neer) Och heden! ...Wat gebeurt hier?
PAGE: Dit is niet Heden, maar ridder Jacobus. ...Ik ben zijn hulpje, Jama...
RIDDER: Dag, mevrouw. Ik doe net alsof ik niet goed kan zwaardvechten...
FEE: Zwaardvechten? Ajaxie-bah! Daar houd ik helemaal niet van... Heeft u niets beters te
doen?
PAGE: Wie bent u?
FEE: Mijn naam is Fabiolala...
RIDDER: Fabiola...
FEE: Nee... Lála..
PAGE: Leuk... Lála... Daar word ik vrolijk van...
FEE: Ik, Fabiolala, heb anders een niet zo heel vrolijke boodschap...
PAGE: O... Moet u dringend poepen en het lukt niet?
FEE: Nee... Het gaat om tovenares Dimsalabimsa... Zij is hier in de buurt gezien...
PAGE: T-t-tovenares...? Daar houd ik helemaal niet van...
RIDDER: Laat mevrouw nu even uitvertellen, Jama...
PAGE: Jamaar...
RIDDER: Klep dicht!
FEE: Dimsalabimsa is geen gewone tovenares, maar een heks... Zij kan héél gemeen zijn...
RIDDER: Nou, mijn page ook...
FEE: De heks houdt er niet van als iemand onbeleefd tegen haar doet... Dus áls u haar ziet,
wees aardig voor haar. ...Begrijpt u wel?
RIDDER: Oké. En wat doet ú voor werk...?
FEE: Ik? ...Ik ben ook tovenares... (ridder en page meteen bang) ...Maar ik doe niemand
kwaad...
RIDDER: Kunt u... ...bewijzen dat u kunt toveren? Ik wil wel eens wat zien!
FEE: (lacht vriendelijk) Ik zal jullie twee voorbeelden geven... Kijk... (zwaait met toverstaf)
Hoepsa Joepsa Jiets, ik tover nu een fiets! (er verschijnt een fietsje met zijwieltjes op het
toneel) Hoepsa Joepsa Jeg, nu gaat de fiets weer weg! (fietsje verdwijnt weer)
RIDDER: Allemachtig!
PAGE: (tegen de ridder) Geld! Kunt u ook geld tevoorschijn toveren? Veel geld?!
FEE: Ja hoor... Hoepsa Joepsa Jeld, ik tover nu veel geld! (een stapel Monopolygeldbiljetten waait uit over het podium; page en ridder heel vrolijk)
PAGE: Kijk! Het lijkt wel een vergissing van de bank in ons voordeel!
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RIDDER: Rijk! We zijn rijk! (ze rapen snel al het geld op)
PAGE: Eh... Dit is geen echt geld... Dit is van een spel of zo... Hier kunnen we niks mee...
Dit is inderdaad een vergissing... ...maar niet in ons voordeel...
FEE: Tja... Dát had u er niet bij gezegd, écht geld. ...Misschien... ...heb ik u verkeerd
begrepen... (ze knipoogt naar de zaal)
RIDDER: Mevrouw, help ons alstublieft. Ik ben een arme ridder... Alstublieft, tovert u nóg
een keer...
FEE: Nee, ik had duidelijk gezegd 'twee voorbeelden'. Meer niet...
RIDDER en PAGE: Alstublieft, mevrouw...
FEE: Helaas... Ik moet nu gaan... Tot wie weet waar wanneer...! (af)
PAGE: Wat een pech zeg...
RIDDER: Die tovenaars... ...ze zijn niet te vertrouwen... Dan maar hopen op prinses
Begonia. Waar zou ze zijn? ...We móeten geld hebben. Als het niet lukt met de prinses, dan
neem ik wel een andere meid. ...Al was het een héks, áls ze maar geld heeft! ...Kom, we
gaan Begonia zoeken...
(ridder en page door zaal af)
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HEKS: (op, met flikkerende lampenbol) Hallo, kinderen... Hoe is het met jullie? Hmm... ik
zie... ik zie... ...de prinses! Hahaha!
(prinses op)
HEKS: Hallo, prinsesje...! O, wat kijk je boos... Heb je ruzie met iemand?
PRINSES: Dat gaat je niks aan!
HEKS: Nou zeg! ...Niet zo brutaal! Spreek met twee woorden, prinses!
PRINSES: Nee!
HEKS: Met twee woorden, prinses!
PRINSES: Nee! ...Nee!
HEKS: Dat bedoel ik niet! ...Zeg 'Nee, mevrouw!'
PRINSES: Nee!
HEKS: (geïrriteerd) Wát? ...Dan ga ik jou nú betoveren! (pakt toverstaf en bezweert prinses)
...Himsala Dimsala Bimsala biebels, ik zorg ervoor dat dit prinsesje krijgt veel... ...kriebels...!
(prinses rent weg, af) ...Hahaha! (roept haar na) ...Wegrennen heeft geen zin, want je bent
al betoverd! ...Zo... Dan kijk ik nog eens even in mijn glazen bol... Wat gaan we nu weer
beleven...? Hmm, ik zie een man komen, een knáppe ridder, met nóg iemand... Zal ik ze
betov...?
RIDDER: Dag mevrouw...
HEKS: (tegen publiek) ...Hmm, hij is netjes opgevoed, want hij spreekt met twee woorden...
'Dag mevrouw' ...En hij is níet boos... Er is iets anders met hem... Hij... ...lijkt een beetje
ongelukkig... (tegen de ridder en de page) Hallo, beste mensen!
RIDDER: Ik ben ridder Jacobus.
PAGE: En ik ben Jama...
RIDDER: Mag ik u wat vragen, mevrouw?
HEKS: (tegen publiek) Weer zo beleefd, hmm... Een heel aardige ridder... (tegen ridder)
...Jazeker, zegt u het maar... Ik ben mevrouw Dim-ach laat ook maar... ...Mij mag je álles
vragen... Wat kan ik voor u betove... eh... betekenen...?
RIDDER: Mevrouw Dim-ach laat ook maar, ik zoek een prinses... ...Begonia heet ze. Ze
woont op het paleis, maar daar schijnt ze nu niet te zijn... ...Weet u misschien waar zij is...?
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HEKS: Helaas, helaas, potje vol met pindakaas... (knipoog naar publiek) ...Nee, dat weet ik
niet... Maar waarom wil je haar spreken?
RIDDER: Ik wil haar iets vragen...
HEKS: Hmm... Ik ben niet nieuwsgierig, hoor, helemaal niet nieuwsgierig... Echt niet...
...Maar eh... wát wil je haar vragen....?
RIDDER: Nou, ziet u, ik eh... ik wil haar vragen of ze met mij wil trouwen...
HEKS: O.... Zit dat zo...? (ridder en heks kijken elkaar diep in de ogen aan; de heks wordt
er vrolijk van; ridder en heks wrijven allebei een beetje over hun buik) ...Hmm... Even
checken in mijn bol... (kijkt in de bol) Hahaha! ...Nou, ik heb haar niet gezien hoor...
Hahaha...!
PAGE: U bent een vrolijk mens, mevrouw...
HEKS: Dat klopt! ...Hahaha....!
RIDDER: Goed, mevrouw, we gaan gauw verder zoeken... Dag mevrouw! (ridder en page
af door zaal)
HEKS: Dahág, Jacobus...! O, enne... ...dág Jama (heks kijkt de ridder een beetje verliefd
na) ...Potjandorie! Nou ben ik ze helemaal vergeten te betoveren...! Joehoe, ridder...! Wacht
op mij...!. (heks af door zaal)
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(boeven op, met ieder een grote zak)
SCHURKIE: Zachtjes, Schooiert!
SCHOOIERT: Zeg dan niks, sloompie!
SCHURKIE: Ik heet Schurkie, Schooiert! ...Ik word er zo moe van dat je me steeds
sloompie noemt! Je mag niet schelden!
SCHOOIERT: Ach mens, erger je niet! Ssst! Kom mee! Go! (ze stoppen zo zachtjes
mogelijk allebei de zakken vol met cadeautjes, maar horen dan voetstappen en verschuilen
zich snel)
(kabouter op)
KABOUTER: (niest) Ik dacht dat ik wat hoorde... O, hallo kinderen! Kijk eens... Ik zie er niet
uit... Ik voel me zó groot, súpergroot. Ik wil graag weer klein zijn, zoals een echte kabouter...
Was de goede fee maar hier... Hé, daar komt ze juist aan... Wát een geluk! Mevrouw
Fabiolala!
(goede fee op)
FEE: Hallo, Blauwmuts!
KABOUTER: Dag mevrouw Fabiolala... Mag ik u iets vragen...?
FEE: Vragen staat vrij, en soms krijg je ook antwoord... Maar... wat ben jij groot geworden!
...Heb je te veel taartjes opgegeten?
KABOUTER: Nee, mevrouw...
FEE: Je hebt een jaar lang elke dag de snoeppot leeggelepeld...
KABOUTER: Nee, mevrouw, eerlijk niet. ...Ik ben betoverd, door de heks, Dimsalabimsa...
FEE: O, o, o... Dat mens spoort niet... En nu?
KABOUTER: Kunt u mij alstublieft weer goed toveren?
FEE: Dat wil ik wel doen...
KABOUTER: O, kunt u dan meteen mijn muts weer blauw maken?
FEE: Je vraagt wel veel, maar vooruit dan maar... Hoepsa Joepsa Jein, maak kabouter
Blauwmuts klein! Hoepsa Joepsa Jauw, maak zijn muts weer blauw!
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KABOUTER: (juichend af, roept na) Dank u! Dank u! (kabouterpop nu op vensterbank met
blauwe muts) Dank u wel, mevrouw Fabiolala! (kabouter niest)
FEE: Graag gedaan, snotneus! Tot wie weet waar wanneer! (af; kabouter niest nog eens)
----Einde eerste deel. Het gehele stuk is vrijblijvend opvraagbaar bij Makoenders, zie
www.makoenders.nl.
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