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PERSONEN:
HEER KRAAI - Groot Generaal aan het hof van Keizer Tovenaar
Magibold. Bijziend en bijzonder deftig, trouw en onhandig.
KNIPOOG - Bijdehand maar raadselachtig wezen. Kraai z’n onmisbare
hulp op reis.
ANNA
HANNA
JOHANNA

)
) De drie Heerlijke Heksen in het Kinderslot.
)

PIEFF - de onbetwiste baas
PAFF - de laffe slijmerd
POEFF - de goedige dommerd

)
) De drie boeven
)

MAGIDOP - De aanstaande Keizer-Tovenaar (mogelijke dubbelrol van
Knipoog)

DECOR: Er zijn vier speelvlakken.
1. Door de zaal komen de boeven op.
2. Voortoneel links. Ergens in het paleis van Magibold. Groot portret van
een knipogende Magibold.
3. Voortoneel rechts. Ergens onderweg. Struikjes.
4. Toneel. Een zaal in het Kinderslot. Rechtsachter een zware
buitendeur. Middenachter op een verhoging een door bijv. gaasdoek
omspannen vierkant met een toegang, afgesloten door een groot
hangslot. In deze ruimte een in intensiteit en kleur regelbaar licht.
Enkele zitplaatsen. Een nis als toegang tot overige vertrekken.

ATTRIBUTEN:
o.a. Bonkie-Bonkie, de knuffel van Poeff. Uiterlijk als Magidop.
Trekwagentje van Knipoog met daarop een stoel.
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Het is donker. Alleen het heel grote portret van Keizer-Tovenaar
Magibold, links op het voortoneel, wordt hel verlicht. Het is de
afbeelding van een oude maar statige man met lange grijze baard en
op zijn hoofd een puntmuts met magische symbolen. Opvallend is dat
hij één oog open heeft en één oog gesloten. Licht op Heer Kraai, links
voor. Hij is in deftig zwart gekleed en draagt een opvallend grote bril.
Hij heeft kennelijk reisplannen, want hij is nerveus bezig met koffer en
grote koker. Voor het portret gekomen kijkt hij ernaar, neemt zijn hoed
af en buigt. Dan wordt hij overmand door verdriet, snikt, wil een
zakdoek zoeken, laat daarbij de koffer vallen, deze springt open, hij
pakt daaruit een enorme zakdoek en snuit de neus.
KRAAI: Kom, Kraai, niet meer huilen. Je moet nu flink zijn. Geen tranen
maar daden! Je moet op reis! (tot de zaal) Ik ga op reis. Ik moet op
reis. Maar ik vind op reis gaan een ramp. Op reis is het te koud of te
warm, men verdwaalt en wordt vuil en moe. Nee, reizen is een ramp
voor een deftig heer als ik. Moet ik nu bijvoorbeeld zelf mijn koffer
inpakken? Ik kan het niet, ik wil het niet, want ik ben er te deftig voor.
(tot kinderen in de zaal) Willen jullie Heer Kraai even helpen met
inpakken? Wie is er zo handig? (laat enkele kinderen inpakken, helpt
af en toe) Jullie weten toch wel wie ik ben? Natuurlijk! Natuurlijk weten
jullie dat ik Heer Kraai ben. En niet zomaar een heer. Een belangrijk
Heer. Heer Kraai, Groot-Generaal! Groot Generaal van KeizerTovenaar Magibold. Die kennen jullie toch wel? (wijst op het portret)
Dit is Magibold! Die is nog veel belangrijker dan ik. Maar (snikt in de
zakdoek) Magibold is er niet meer. Onze Keizer-Tovenaar is
heengegaan. Voorgoed. Voor altijd. En daarom moet ik op reis. Op
zoek naar onze nieuwe Keizer-Tovenaar. Dat is een verre reis naar
een verre streek. Ergens in die verre streek staat Het Kinderslot. Een
heel groot kasteel. En in dat kasteel wacht Magidop. Magidop! Dat is
het achter-achter-achterkleinkind van de oude Magibold. In de boeken
staat dat hij de nieuwe Keizer-Tovenaar wordt. En daarom moet ik op
reis. Meer zeg ik niet want ik heb al veel te veel gezegd. (propt nog
niet ingepakte spullen snel in de koffer, sluit hem onhandig) Dank voor
jullie hulp. Ga maar weer snel terug naar je plaats. En mondje dicht.
(tot het portret) Grote Magibold, hoe vind ik de weg naar het
Kinderslot? En Magidop? Hoe herken ik Magidop? Lijkt hij op u? Grote
Magibold, laat mij iets zien van wat zo ver van hier gebeurt (licht
weg van portret en Kraai. Licht op het Kinderslot. Op een verhoging,
als op een omspannen troon, schemert achter gaasdoek een wat
flakkerend licht, hier wacht al heel lang Magidop op zijn magische
geboorte. Al even lang wachten hier de verzorgers van Magidop: de
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drie Heerlijke Heksen, Anna, Hanna en Johanna. Zij hangen slaperig
rond in de buurt van Magidop)
ANNA: Johanna
JOHANNA: Ja, Anna?
ANNA: Wil jij of wil Hanna
HANNA: Ja, Anna?
ANNA: Wil een van jullie even bij Magidop kijken?
JOHANNA: Naar Magidop kijken? Waarom?
HANNA: Wat zouden wij in Heksennaam kunnen zien wat we altijd al
zien? Zijn licht is brandend. En het slot is gesloten. En een sleutel is
er niet.
ANNA: Ik weet het, ik weet het, maar kijk toch evengoed.
JOHANNA: Anna, wij hebben vorig jaar nog bij Magidop gekeken.
HANNA: En het jaar daarvoor zelfs twee keer. En er was niets te zien.
JOHANNA: Geen enkele verandering. Nog steeds niet. Dat kan je hier
vandaan ook wel zien. Kijk maar.
HANNA: Zo is het al meer dan honderd jaar. Niets verandert.
Eeuwenlang.
JOHANNA: Drie maal drie maal honderd jaar is Magidop niets meer dan
dit wat het nu is.
HANNA: Een schemerlicht. Een flauw geflakker. Het is er en het is er
niet.
ANNA: Ik weet het. Ik weet het. Maar luister, ik heb vandaag het
gevoel
JOHANNA: Hoor je dat, Hanna, Anna heeft weer eens een gevoel.
HANNA: Niet op letten. Ze heeft elk jaar wel eens een gevoel.
JOHANNA: Het is een gevoelige Heks, onze Anna.
ANNA: Luister! Dit is niet zomaar een gevoel. Ik voel nu dat binnenkort
Magidop tot leven komt.
JOHANNA: Magidop tot leven? Onze Magidop? Dat zou betekenen dat
de oude Magibold zijn einde heeft gevonden.
HANNA: Pas als Magibold er niet meer is, pas dan is de beurt aan
Magidop.
ANNA: Eens zal dat toch gebeuren. Eens komt een einde aan het leven
van Magibold. En dan komt onze Magidop tot leven. Daarvoor zijn wij
hier en waken al eeuwenlang in het Kinderslot over het achter-achterachterkleinkind, de ongeboren Magidop. Wij, Anna
HANNA: Hanna
JOHANNA: En Johanna.
ANNA: Anna, Hanna en Johanna. Het klinkt als de naam van een boek.
Maar wij zijn geen boek, wij zijn echt. Al drie maal drie maal honderd
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jaar waken wij hier, drie Heerlijke Heksen, in dienst van KeizerTovenaar Magibold en wachten
ANNA, HANNA en JOHANNA: (zingen een couplet van het Lied van de
Wachtenden)
Drie maal drie maal honderd jaar
zijn drie heksen bij elkaar
Wakend wachten was hun lot
in de zaal van ‘t Kinderslot
Passen op ‘t geheime licht
ramen deuren bleven dicht
Drie maal drie maal honderd jaar
wachten op de tovenaar
Lange jaren wachten op
Op de komst van Magidop
(het licht wordt sterker en flakkert onrustiger)
JOHANNA: Anna! Hanna!
ANNA en HANNA: Johanna! (traag komen ze uit hun rusthouding en
naderen het vuur)
ANNA: Kijk. Het vuur laait op. De vlam groeit.
HANNA: Is dit het begin?
JOHANNA: Hebben we hier op gewacht?
ANNA: Ik zei het al: ik heb het gevoel Er gaat deze dag iets groots
gebeuren! Laten wij, als de drie Heerlijke Heksen, overal op
voorbereid zijn.
ANNA, HANNA en JOHANNA: (zingen een tweede couplet)
in het fluisterduister Kinderslot
smeulde ‘n vuurtje zachtjes tot
‘t Grote uur gekomen is
dat wat nog gevangen is
achter sloten van de tijd
door een Knipoog wordt bevrijd
en dan staat hij statig daar
onze nieuw tovenaar
Ja, daar is het wachten op
Op de komst van Magidop
(licht uit op kinderslot, licht op Heer Kraai)
KRAAI: Ik moet dus op reis naar dat Kinderslot. Die kleine Magidop moet
de grote Keizer-Tovenaar worden. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet
zonder toverkracht. Gelukkig heeft de oude Magibold daar op
gerekend. Hoe dat gebeuren gaat met die toverkracht? Dat zullen jullie
wel zien. Ik moet daarvoor op reis. En dat is niet ongevaarlijk.
Onderweg kan er van alles gebeuren. Op het uur dat Magibold
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verdween, ging alles fout in zijn land. De bakkers wilden metselen. De
metselaars wilden voor de klas staan. Op de scholen werden alle
kinderen naar huis gestuurd. Dat is wel even leuk voor die kinderen
maar thuis is ook alles in de war. Er is geen televisie en de supermarkt
heeft alleen nog maar spruitjes te koop. Maar ook de deuren van de
gevangenis zijn opengegaan. Dat is natuurlijk wel fijn voor die
gevangenen, maar er zijn er drie die ik liever niet tegenkom. Dat zijn
echt boeven! Pieff, Paff en Poeff, zo heten ze. Met die drie heb ik al
zoveel problemen gehad. En ik kan nu geen problemen gebruiken als
ik op reis ga. Op reis met de toverkracht. De toverkracht! Daarover
moet ik nog iets nalezen in de boeken. Heb ik mijn bril? Zonder bril zie
ik geen letter, geen woord, geen boek, zelfs geen boef zo groot als
Pieff, Paff of Poeff! (af, laat koffer en koker staan. Door de zaal
naderen drie gestalten met lantaarns, waarmee ze elkaar tijdens de
dialoog belichten. Alledrie dragen ze het gestreepte gevangenishemd
met hun nummers er nog op. De kleinste en vinnigste loopt voorop en
is duidelijk de baas. Zijn naam is Pieff. Dicht achter hem komt Paff. Hij
is iets groter, slungelachtig en schrikachtig. Hij probeert altijd bij zijn
baas in het gevlei te komen. Poeff, de derde boef, is groot, zwaar en
langzaam. Hij is even sterk als dom. Poeff heeft altijd zijn knuffel bij
zich: Bonkie-Bonkie. Een pop, gekleed als tovenaar)
POEFF: (heel luid) Baas Pieff!! (de twee anderen draaien zich naar hem)
PIEFF en PAFF: Sssst.
POEFF: (zachter) Baas Pieff.
PAFF: Ja, wat is er nou, Poeff?
POEFF: Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen Pieff. En jij bent Paff.
En niet Pieff. En Pieff kan niet Paff wezen.
PAFF: En Paff kan gelukkig niet Poeff wezen. Je zal als boef maar Poeff
wezen. Dommer dan dom en stommer dan stom.
POEFF: Wat je zegt dat ben je zelf!
PAFF: Ik ben Paff, lang niet laf!
POEFF: Ik ben Poeff en ik ben boef.
PAFF: Hahaha. Wat een boef ben jij! Welke boef heeft nou een knuffel
bij zich?
POEFF: Hé, hé, da’s wel Bonkie-Bonkie, ja! Da’s wel m’n vriendje, ja!
PAFF: Een boef die een knuffel mee in bed neemt, is dat nou ‘n echte
boef?
POEFF: En jij piest nog in je bed, ben jij dan wel ‘n echte boef?
PAFF: Hou je bolle klep op mekaar!
POEFF: Zal ik jou ‘ns ‘n dreun geven!
PIEFF: Hé, jullie! Koppen dicht! Dit is geen schoolreisje! Wij zijn boeven.
Nou? Zijn we boeven of zijn we geen boeven?
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POEFF en PAFF: Me benne boeven!
PIEFF: Juist! Gedraag je dan ook als boeven en niet als schoolkinderen!
POEFF: Maar als we nou boeven benne, baas Pieff, wat doen we hier
dan voor boevigs?
PAFF: Hoor hem. Wat doen we voor boevigs! Oliebol! Me benne hier
aan het jatten en dat is hartstikke boevig, hè, baas Pieff? Me benne
aan het inbreken!
PIEFF: Juist! En waar moeten inbrekers op letten als ze inbreken? Nou?
Nou?! Dat ze niet gepakt worden! En wanneer worden ze gepakt? Als
ze kletsen tijdens het inbreken. En wat doen jullie de hele tijd? Kletsen!
Als een stel ouwe wijven.
PAFF: Hij begon! Poeff begon met z’n geklets! Heus waar!
POEFF: Ja maar, baas Pieff, dat komt, ik wou wel ‘ns weten wat ik was
vergeten.
PAFF: Jij vergeet jezelf nog ‘ns een keer, bolle sukkel!
POEFF: Wat was het ook alweer wat we hier gingen doen?
PAFF: Gebruik je hersens, man! Waar benne me hier? Benne me hier
nog in de gevangenis?
POEFF: Eh nee. Ik zie nergens tralies of dikke deuren met grote
sloten. Me benne hier niet in de gevangenis.
PAFF: Nee, tuurlijk niet. Me benne vrij. En baas Pieff heb ons
meegenomen. Hij had een klus voor ons, hè, baas Pieff?

9

Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

