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PERSONEN:
Koning Kaketoe - verstrooid
Koningin Fierago - autoritair
Prinsesje Bokkelok - nukkig
Prinsesje Saffiertje - lief
Fee Jozefietje - zweverig
Adviseur Uytdeveren - onderdanig
Koning Kaketoe verstaat onder ‘regeren’ het met zijn handen voor
zijn buik lekker onderuit zitten slapen.
Koningin Fierago ziet er nogal mollig uit.
Adviseur Uytdeveren is gedurende de gehele voorstelling duidelijk
gecharmeerd van koningin Fierago.

DE VIJF TONEELSTUKJES:
‘De verdwenen toverstaf’
‘De mooiste tekening’
‘Koning Kaketoe is jarig’
‘Koningin Fierago is betoverd’
‘Prinsesje Bokkelok is haar schoentje kwijt’
De drie eerste drie toneelstukjes kunnen vóór de pauze worden
gespeeld en de andere twee toneelstukjes na de pauze. Na elk
avontuurtje moet het toneel wel veranderd worden.
De toneelstukjes 1, 2 en 3 spelen zich af in de troonzaal en de
toneelstukjes 4 en 5 spelen zich af in de eetkamer.
(Zie bij ‘Changementen’ achterin dit boekje)
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‘DE VERDWENEN TOVERSTAF’
(De troonzaal. Koning Kaketoe zit mistroostig op zijn troon. Prinsesje
Bokkelok en prinsesje Saffiertje zitten naast elkaar op de troon van
koningin Fierago. Fee Jozefietje loopt heen en weer en denkt diep
na. Koning Kaketoe ergert zich een beetje aan het lopen van
Jozefietje)
Bokkelok: Maar papa, wanneer heb jij jouw toverstaf dan voor het laatst
gebruikt?
Kaketoe: Volgens mij gistermiddag toen ik onder andere ‘Rode Bosthee’ heb getoverd voor jou prinsesje Bokkelok, voor prinses
Saffiertje, voor koningin Fierago en voor mij koning Kaketoe.
Saffiertje: Maar papa, gisteravond heb je toch ook nog getoverd bij het
eten? Want ik had toen om ‘bitterballetjes met tomatensaus’
gevraagd en prinsesje Bokkelok had…
Bokkelok: (onderbreekt haar, verheerlijkt) Ja!... Ik had om ‘’macaroni
met zachte piepjonge kaas en ‘coole’ mayonaise” gevraagd.
Kaketoe: Ja, ja! Als ik iets tover, dan is het ook goed!... Als ik iets tover,
dan is het ook lekker! ... Als ik iets tover, dan is het ook ‘magistraal’
smakelijk!... Als ik iets tover…
Jozefietje: (onderbreekt hem, maar loopt nog wel steeds heen en weer)
U hebt gisteravond helemaal niet getoverd koning Kaketoe. Dat heb
ík gisteravond gedaan!
Kaketoe: (verbaasd) Jij ‘Jofezietje’?!... Eh… ‘Jolefietsje’?... eh… ik
bedoel fee Jozefietje?
Jozefietje: (loopt nog steeds heen en weer) Ja, ik!... Ik heb het
avondeten getoverd. En het was erg lekker. Ik heb heerlijk getoverd!
Saffiertje: (tegen Bokkelok) Ja, dat is waar!
Bokkelok: (tegen Jozefietje) Ik heb wel eens lekkerder gegeten fee
Jozefietje!
Jozefietje: Hoe dan ook…
Kaketoe: (tegen Jozefietje) En wat had ik gisteravond dan fee
Jozefietje?
Jozefietje: (kortaf) Hoofdpijn!
Kaketoe: (knikt) O ja: hoofdpijn. (buldert dan van het lachen) Maar wat
had ik voor…
Bokkelok: (onderbreekt hem, onbeleefd) U had ‘hoofdpijn met
doperwtjes’, papa Kaketoe.
Kaketoe: O ja! (lacht weer even met veel geluid, dan kwaad tegen
Jozefietje) Sta nou toch eens stil fee Jozefietje!... Zo kan ik niet
regeren! (gaat gemakkelijk onderuit zitten en doet zijn ogen eventjes
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dicht!)
Jozefietje: (staat plotseling stil) Ik heb het! (al de anderen kijken
verbaasd naar haar)
Saffiertje: Wat heb je dan fee Jozefietje?
Kaketoe: (tegen Jozefietje) Ook hoofdpijn?
Jozefietje: (haalt haar toverstaf tevoorschijn en toont die theatraal) Ik
kan ook toveren!... Dus ik kan de toverstaf van u koning Kaketoe weer
gewoon terugtoveren!
Kaketoe: (slaat zich op de knieën van de pret) Ja! Dat ik daar niet eerder
aan heb gedacht!... (complimenteus) ‘Fee Jozefietje, jij bent mijn
‘notertje’ in de ‘red’… eh… ik bedoel: mijn ‘reddertje’ in de ‘nood’!
Jozefietje: (denkt even) Ja koning Kaketoe.
Bokkelok: (ongeduldig) Waar wacht je dan nog op fee Jozefietje?
Saffiertje: Ja!... Waar wacht je dan nog op?
Kaketoe: (knikt) Ja, dat is waar!... Waar wacht je dan nog op fee
Jozefietje?
Jozefietje: (valt kwaad uit) Waar wácht ik op?! Tot het gaat sneeuwen!
(de anderen kijken elkaar glimlachend of verbaasd aan)
Kaketoe: (serieus) Sneeuwen?... (houdt daarna één hand omhoog en
voelt of het sneeuwt, maar schudt dan uitdrukkelijk nee) Volgens mij
moet je dan lang wachten fee Jozefietje tot het gaat sneeuwen,
want…
Jozefietje: (onderbreekt hem met veel geluid) Ik héb het!
Kaketoe: (onbegrip) Weer hoofdpijn?
Bokkelok: (tegen Kaketoe) Stil nou, papa!
Kaketoe: (fronst zijn wenkbrauwen) Maar…!
Saffiertje: Stil nou toch eens papa!
Jozefietje: (zwaait met haar toverstafje en spreekt een toverspreuk uit)
‘Quam dilectatum ex studio capimus’ (Het geluid van een ‘klaterend
tovergeluid’ is te horen, maar er gebeurt verder niets. Allen kijken ze
om zich heen of de toverstaf van koning Kaketoe weer tevoorschijn
is gekomen, maar ze zien vooralsnog niets)
……………………………………………..

‘DE MOOISTE TEKENING’
(De troonzaal. Koning Kaketoe zit op zijn troon te spelen met zijn
toverstaf. Hij laat de toverstaf balanceren op zijn vingers. Naast hem
zit koningin Fierago mistroostig voor zich uit te kijken)
Fierago: (verveeld) Lieve koning Kaketoe!
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Kaketoe: (schrikt en de toverstaf valt bijna op de grond) Ja, wat is er
lieve koningin Fierago?
Fierago: (na een zucht) Ik verveel mij zo.
Kaketoe: (denkt even na, knikt dan en met een knipoog) Zullen wij
tweeën een spelletje gaan spelen? Je weet wel!
Fierago: (schudt uitdrukkelijk nee) Nee!
Kaketoe: (denkt weer even na) Zullen wij een ánder spelletje spelen
dan koningin Fierago?
Fierago: (negatief) Wat voor spelletje dan?
Kaketoe: (zijn toverstaf steeds van 45 graden naar 180 graden
draaiend, glimlachend) Wat stelt dit voor, koningin Fierago? (hij
knippert ook nog afwisselend met zijn beide ogen)
Fierago: (na toch even nadenken, knikt) Dat is niet zo moeilijk lieve
Kaketoe!
Kaketoe: Wat stelt dit dan voor?
Fierago: (zucht en blijft negatief) Dat stelt voor, dat jij koning Kaketoe
gek bent!
Kaketoe: (glimlacht en schudt nee) Nee, dat is niet goed Fierago!
Fierago: (gaapt zelfs) Wat stelt het dan voor?
Kaketoe: (maakt nog eens dezelfde draaiende bewegingen met zijn
toverstaf) Kijk: het is een spoorboom die open en dicht gaat! Kijk
maar! (lacht bulderend)
Fierago: (negatief) En waarom knipper je dan met de ogen koning
Kaketoe?
Kaketoe: (uitleggerig) Dat zijn de rode lampen die bij de spoorlijn
knipperen! (knippert weer met beide ogen)
Fierago: (blijvend negatief en verveeld) Zo!
Kaketoe: (buigt zich voorover en kijkt nu afwisselend naar links en
rechts) Let op!
Fierago: (met veel kritiek) Koning Kaketoe, dan moet je ook (met veel
geluid) ‘rinkel, rinkel, rinkel’ doen!
Kaketoe: (schudt nee) Nee hoor lieve Fierago, dat hoeft niet!
Fierago: Waarom niet?
Kaketoe: (kijkt nog eens heen en weer) Omdat er geen trein aankomt!
(lacht weer bulderend. Fierago zucht maar weer eens hoorbaar)
Kaketoe: (sterk adviserend) Waarom ga je niet naar onze speeltuin,
koningin Fierago?
Fierago: (verbaasd) Naar onze speeltuin?!
Kaketoe: Ja!... Dan heb jij heel de zandbak voor jou alléén!
(demonstreert even met zijn handen de dikte van koningin Fierago
en glimlacht) Dat is wel zo… zo makkelijk!
Fierago: (met veel geluid) Bedoel je daar soms iets mee, Kaketoe?!
7

Kaketoe: (even schuldbewust) Nee Fierago! (dan lumineus) Of je gaat
in de drááimolen zitten! (knikt) Op ons mooie witte paard!... (schudt
dan weer nee) O nee, dat is niet goed voor het paard! (Fierago kijkt
hem weer kwaad aan)
Kaketoe: (nieuw idee) Of je glijdt van de hoge glijbaan af lieve koningin
Fierago. (glimlacht) Dan kan ík… Dan kan jij láchen natuurlijk!
Fierago: (naar Kaketoe overhangend) Ik wil wel van onze glijbaan naar
beneden glijden, maar alleen als jij koning Kaketoe mij beneden
opvangt!
Kaketoe: (angstig) Waarde Fierago?!
Fierago: Ja, wat is er lieve Kaketoe?
Kaketoe: (na even nadenken) Ik verveel mij zo! (gaat weer met zijn
toverstaf spelen)
Fierago: (negatief) Ja, ik zie het! (zucht weer. De prinsesjes Bokkelok
en Saffiertje komen de troonzaal binnen)
Bokkelok: Papa, ik verveel me zo!
Saffiertje: Ja, ik ook!
Kaketoe: (de toverstaf viel bijna weer, omdat de koning schrok van de
prinsesjes) Vervelen?! Waarom gaan jullie, prinsesje Bokkelok en
prinsesje Saffiertje, dan niet gezellig met jullie speelgoed spelen?
Bokkelok: (na zucht) Omdat wij tweeën daar al mee gespeeld hébben!
Saffiertje: (na ook zucht) Ja! Wij hebben veel te veel speelgoed.
Daarom vervelen wij ons zo! (Fierago en Bokkelok knikken
begrijpend)
…………………………………………………….

‘KONING KAKETOE IS JARIG’
(De troonzaal. De troon van koning Kaketoe is prachtig versierd met
slingers en vlaggetjes. Op een tafel die nu voor de tronen van de
koning en de koningin staat, liggen een paar cadeautjes: een geel
badeendje, een papieren toeter, een puntige feestmuts en een
knuffel. Een aantal letters K. van ‘Kaketoe’ zijn op de troon bevestigd.
Alle zes de personen vieren de verjaardag hier van koning Kaketoe)
Kaketoe: (zit met zijn handen voor zijn buik en heeft zijn ogen dicht. De
koning ‘regeert’ dus! Koningin Fierago kucht even met veel geluid.
Kaketoe gaat rechtop zitten en kucht ook) Ja! (resoluut) Ik wil graag
wat zeggen.
Fierago: (quasi bezorgd) Zou je dat nou wel doen lieve koning Kaketoe?
Ben je niet te moe van jouw feest?
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Kaketoe: (glimlacht breeduit) Nee hoor! Het is mijn feest. Ik blijf de hele
dag fijn wakker. (De anderen kijken elkaar begrijpend aan)
Kaketoe: (doorgaand) IK ben jarig en op mijn feest word ik niet moe!
(hij blaast even op zijn papieren toeter en kucht nog eens) Omdat ik
vandaag jarig ben, tover ik voor jullie allemaal een gebakje! (is
duidelijk blij) Nou?!
Bokkelok: (na grote zucht) Wij hebben al veertien gebakjes gehad! Ik
kan echt niet meer op papa Kaketoe!
Jozefietje: (wrijft over haar buik) Ik ook niet!
Saffiertje: Ik ook niet!
Uytdeveren: Ik ook niet!
Fierago: (tegen Saffiertje, verbaasd) Maar prinsesje Saffiertje, jij hebt
niet eens gebakjes gegeten!
Saffiertje: Ja, maar…
Kaketoe: (onderbreekt Saffiertje snel, al met veel voorpret zijn toverstaf
pakkend) Dan zal ik voor jou prinsesje Saffiertje ook veertien
gebakjes toveren. Speciaal voor jou!
Saffiertje: Nee papa, ik wil geen gebakjes! (Koning Kaketoe kijkt haar
verbaasd aan)
Fierago: (lacht overvriendelijk naar Kaketoe) Maar ík wel lieve Kaketoe!
Kaketoe: (na even nadenken) Nee! Jíj krijgt geen gebakjes meer
koningin Fierago! Dan word je veel te… (hij stopt abrupt met praten.
Op koningin Fierago na hebben de anderen duidelijk veel plezier en
lachen naar elkaar)
Fierago: (wat dreigend tegen Kaketoe) Wát word ik koning Kaketoe?!
Kaketoe: (verandert snel van onderwerp) Wie wil er nog wat drinken?
(toont zijn toverstaf) Ik kan nog lekkere géitenmelk toveren, ik kan
nog ‘pínda-limonade’ toveren, ik kan nog ‘cactus-prikkellimonade’
toveren en ik kan ook nog lekkere…
Bokkelok: (onderbreekt hem) Maar papa, wij hebben al zo veel
gedronken! Wij hebben al zo veel gebakjes gegeten! Wij lusten
helemaal niets meer! Echt niet! (Op koningin Fierago na knikken de
anderen)
Fierago: (met grote twijfel) Nou! IK zou anders nog wel…
Uytdeveren: (reageert snel) Nee! Jíj krijgt ook niet meer lieve koningin
Fierago, want dan word je veel te… (stopt abrupt, want weet meteen
dat hij te ver gaat)
Fierago: (uitdagend tegen Uytdeveren) Wát word ik dan adviseur
Uytdeveren?! (De anderen – op koning Kaketoe na – hebben duidelijk
weer veel plezier)
Uytdeveren: (zoekt even naar het antwoord, maar voelt zich wel wat
verlegen) Dan word jij veel te… veel te lief koningin Fierago.
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Kaketoe: (na schaterlach) Dat kan helemaal niet! Van eten en drinken
kan je niet lief…!
Fierago: (negeert de opmerking van Kaketoe en is toch wel
gecharmeerd van de opmerking van adviseur Uytdeveren en lacht
vriendelijk naar hem) Dan is het goed lieve… eh… ik bedoel adviseur
Uytdeveren! (Men glimlacht weer begrijpend naar elkaar)
Bokkelok: (verveeld) Ja, wat zullen we dán gaan doen op papa’s
verjaardag? Weer een ander liedje zingen?
Saffiertje: (enthousiast) Ja, laten wij voor papa nog een liedje gaan
zingen!
Kaketoe: (knikt breeduit glimlachend en zingt zelf een paar regels, maar
wel erg vals)
‘Ik Koning Kaketoe ben jarig’
‘en ik heb zoveel plezier…’
(Koning Kaketoe zingt zo vals, dat de anderen maar snel de handen
voor hun oren houden)
Jozefietje: (onderbreekt het zingen) Maar wij hebben al véértien liedjes
gezonden voor onze jarige koning Kaketoe!
Uytdeveren: (knikt) Ja, dat is waar!... (kijkt negatief naar Kaketoe) En
allemaal héél mooi gezongen!
Saffiertje: (na een zucht) Ja, dat is waar.
Kaketoe: Leuk, hè?
Bokkelok: (met veel kritiek) Nou, zo leuk was het nou ook weer niet!
(kijkt verveeld)
Kaketoe: (teleurgesteld) Dus jullie gaan niet meer voor mij zingen?
Maar ik ben toch jarig!
Fierago: (raakt hem even troostend aan) Ja, lieve koning Kaketoe, maar
volgend jaar ben je wéér jarig, hoor!
…………………………………………………….

‘KONINGIN FIERAGO IS BETOVERD’
(In de eetkamer. Achter een grote eettafel zitten koning Kaketoe en
koningin Fierago in het midden. Naast hen is plaats voor de twee
prinsesjes, links van de tafel komt Jozefietje straks te zitten en rechts
ervan Uytdeveren. Koningin Fierago leest in een sprookjesboek en
koning Kaketoe kijkt in zijn toverboek)
Fierago: (leest dromerig voor) ‘Mijn liefste schat, ik vind jou de mooiste
van de hele wereld’ (zij zucht en vindt dat mooi gezegd)
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Kaketoe: (denkt dat Fierago het tegen hem heeft en glimlacht breeduit)
Wat vind ik dat lief gezegd door jou lieve koningin Fierago! (knikt) En
eerlijk gezegd vind ík mijzelf zeker ook de mooiste van de hele
wereld! (lijkt bescheiden) Maar toch leuk dat je het zegt, lieve Fierago!
Fierago: (beetje kwaad) Nee! Ik heb het niet over jou, koning Kaketoe!
(wijst naar haar boek) Ik lees dat hier in dit sprookjesboek!
Kaketoe: (beetje teleurgesteld) O!
Fierago: (gaat dromerig door) Er is een mooie prins heel verliefd
geworden op het mooiste meisje van het land. Het mooiste meisje
dat de prins ontmoet heeft bij een grote vijver in het bos. (met meer
geluid) Dat vind ik toch zo’n mooi verhaal lieve koning Kaketoe.
Kaketoe: (knikt en na even nadenken) Maar wij hebben hier toch ook
een grote vijver in de paleistuin Fierago?
Fierago: (na weer een zucht) Jawel, maar geen mooie prins.
Kaketoe: (toegeeflijk) Dat is waar. Maar je hebt míj toch lieve Fierago?
Fierago: (kijkt hem verliefd aan) Vind jij mij ook ‘het mooiste meisje’
koning Kaketoe?
Kaketoe: (twijfelt daar eerst wel over en schudt dan nee) Dat denk ik
niet Fierago. Ik vind onze prinses Bokkelok en prinses Saffiertje
eigenlijk veel mooier! (Fierago kijkt een beetje beteuterd)
Kaketoe: (na weer even nadenken) En misschien vind ik fee Jozefietje
ook wel mooier. (kijkt ook dromerig voor zich uit)
Fierago: (met weer veel geluid) Maar je houdt toch ook van mij lieve
koning Kaketoe?
Kaketoe: (denkt nu wel erg lang na) Dat denk ik… Dat denk ik wel, ja!
(met weer twijfel) Maar misschien is er tóch wel ergens een
mooiere… een móóiere koningin te vinden. (Fierago kijkt hem
verbaasd aan)
Kaketoe: (knikt, sec) Ik zal wel eens zoeken!... Ja, bij onze grote vijver
of zo.
Fierago: (valt nu kwaad uit) Kaketoe!
Kaketoe: (schiet in de lach) Ik maak maar een grapje lieve Fierago! Jij
bent de móóiste en jij bent de líefste koningin in het hele… eh… in
de hele eetkamer hier! (knikt glimlachend en leest weer door in zijn
toverboek)
Fierago: (legt haar boek weg, dan met heel lieve stem) Kaketoe?
‘Kaketoetje’? (zij gaat zo dicht mogelijk tegen hem aanzitten)
Kaketoe: (nog steeds in zijn toverboek kijkend) Ja ‘Fariego’?...eh…
‘Firago’?
Fierago: (vleierig) Zou jij mij nog líever kunnen… kunnen toveren?
Kaketoe: (reageert te snel) Ja, dat zeker!... Ja natuurlijk, ‘liever’ altijd!
Fierago: (op zelfde toon als daarnet) Zou jij mij ook nog móóier
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kunnen… kunnen toveren?
Kaketoe: (reageert weer te snel) Ja, dat helemáál zeker!
Fierago: (gaat er al klaar voor zitten en heeft de ietwat negatieve reactie
van Kaketoe niet door, hem sterk uitnodigend) Nou, waar wacht je
dan op lieve Kaketoe?
Kaketoe: (na weer even nadenken) ‘Waar ik op wacht’?! (knikt) Ik wacht
tot jij níet meer ‘liever’ en ‘mooier’ wilt zijn koningin Fierago. (plaagt
duidelijk) Volgens mij is er tóch niets meer aan te doen!
Fierago: (reageert nu wel kwaad) Kaketoe! (Kaketoe bladert snel even
in zijn toverboek. Fierago leest nieuwsgierig even over zijn schouders
mee, ongeduldig) En?!
Kaketoe: Nou goed dan! (leest voor) ‘Apen’, ‘Níjlpaarden’, ‘Krokodíllen’,
‘Bóembabeer’
Fierago: (corrigeert hem) ‘Bámboebeer’!
Kaketoe: (kijkt haar even verbaasd aan) O ja, nou zie ik het:
‘Bámboebeer’
Fierago: (weer kwaad uitvallend) Kaketoe!
Kaketoe: (snel) Ja, lieve Fierago. Hier heb ik het al: ‘líever’, ‘móóier’,
knápper’, (lacht met veel geluid) zelfs ‘díkker’, lieve Fierago!
Fierago: (weer kwaad uitvallend) Ja, schiet nou toch eens op Kaketoe!
Ik wil niet langer meer wachten. Ik kán niet langer meer wachten!
(gaat weer in een afwachtende houding zitten)
Kaketoe: (interpreteert deze houding) Ja, ik zie het! Het kan niet langer
wachten! Ik bedoel… jij kunt niet langer wachten lieve Fierago!
(overdrijft) Wij kunnen geen van allen nog langer wachten. (hij pakt
zijn toverstaf en kijkt nog even aandachtig naar de toverspreuk)
………………………………………..

‘PRINSESJE BOKKELOK IS HAAR SCHOENTJE KWIJT’
(In de eetkamer. Alleen Jozefietje zit op haar plaats links aan de tafel.
Fee Jozefietje leest in haar toverboek. Even later komt Saffiertje op)
Saffiertje: (blij) O, zit je hier fee Jozefietje? Gelukkig dat ik je heb
gevonden.
Jozefietje: (doet haar toverboek dicht en glimlacht overvriendelijk naar
Saffiertje) Wat kan ik voor jou doen prinses Saffiertje?
Saffiertje: (beetje geïrriteerd) Tóveren!
Jozefietje: (verbaasd) Tóveren?
Saffiertje: (gaat dicht bij Jozefietje zitten) Ja! Prinsesje Bokkelok is één
van haar roze schoentjes kwijt en prinsesje Bokkelok kan die nérgens
terugvinden!
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Jozefietje: (lacht met een beetje geluid) En wat kan ik daar dan aan
doen prinsesje Saffiertje?
Saffiertje: (een beetje kortaf) Toveren dat het schoentje van prinsesje
Bokkelok weer snel teruggevonden wordt natuurlijk!
Jozefietje: (beetje vermakelijk) Maar waarom ben jíj dan zo kwaad,
Saffiertje?
Saffiertje: (demonstratief haar handen onder haar kin) Omdat prinsesje
Bokkelok kwaad is op mij! Bokkelok is heel onaardig tegen mij en ik
kan er toch niets aan dóen dat zij haar roze schoentje kwijt is?!
Jozefietje: (hand op de arm van Saffiertje) Maar waarom komt prinsesje
Bokkelok dan niet zelf naar mij toe, om te vragen of ik wil helpen?
Saffiertje: (na een zucht) Prinsesje Bokkelok zegt dat jij nóóit goed
tovert fee Jozefietje! En nou zeker niet!
Jozefietje: (knikt begrijpend) Ik begrijp het wel! Prinsesje Bokkelok is
verdrietig en dan wordt ze vaak kwaad. Dat wéét je toch wel? (met
weer een glimlachje) Prinsesje Bokkelok heeft wel vaker een kwade
bui.
Saffiertje: Maar jij kunt haar toch wel eventjes helpen fee Jozefietje?
Jozefietje: Jawel, maar ik wacht nog even!
Saffiertje: (weer een beetje kwaad) Waarom?!
Jozefietje: Laat prinsesje Bokkelok eerst nog maar even zóeken naar
haar roze schoentje. (knikt) Dat moet zij toch leren! Want dan zal
prinsesje Bokkelok de vólgende keer wel béter op haar spulletjes
passen, denk ik.
Saffiertje: (smekend) Alsjeblieft fee Jozefietje, het is voor jou toch een
kleine moeite om dat roze schoentje terug te toveren?
Jozefietje: (glimlacht) Ja dat wel, maar…
Saffiertje: Nou dan?! Van prinsesje Bokkelok moet íedereen mee
helpen zoeken. IK moet helpen zoeken, adviseur Uytdeveren moet
helpen zoeken en zelfs mijn koning Kaketoe en koningin Fierago
moeten helpen zoeken!
Jozefietje: (lacht) En waarom ik dan niet?!
Saffiertje: (valt uit) Dat zeg ik net! Bokkelok wíl niet dat jij tovert fee
Jozefietje!
Jozefietje: (knikt) O, dat is dan jammer! Maar zoeken jouw papa
Kaketoe en mama Fierago dan ook mee naar dat roze schoentje?!
Saffiertje: (valt weer uit) Ja, dat zei ik net toch ook?! (hoofdschuddend)
Maar papa Kaketoe heeft het veel te druk met ‘regéren’ en mama …
mama Fierago moet… (na even nadenken) moet papa Kaketoe
daarbij hélpen! Zégt zij!
Jozefietje: (knikt, sterk afzwakkend) Misschien heeft prinsesje Bokkelok
haar roze schoentje inmiddels alweer gevonden! (glimlachend) En
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anders moet koning Káketoe maar toveren. Jouw papa koning
Kaketoe kan dat toch ook?
Saffiertje: (staat kwaad op) Aan jou heb ik ook niets fee Jozefietje! Nou,
dan niet! (zij loopt kwaad de eetkamer uit)
Jozefietje: (kijkt Saffiertje glimlachend na en kijkt dan weer in haar
toverboek) Ja, ik kan tóch wel even kijken of ik prinsesje Saffiertje
kan helpen, (knikt) met het terugvinden van dat roze schoentje van
prinsesje Bokkelok. (zoekt even en vindt de spreuk, knikt en pakt haar
toverstafje en tovert) ‘magistra Vitae philosophia. Magistra memet
ipsum habeo’ (zij knikt tevreden en leest weer door. Het geluid van
‘klaterend tovergeluid’ is weer duidelijk te horen en fee Jozefietje is
tevreden. Koning Kaketoe en koningin Fierago komen de eetkamer
binnen. Jozefietje staat beleefd op en maakt een buiging)
Goedemorgen koning Kaketoe en goedemorgen koningin Fierago.
Kaketoe: (knikt met een brede glimlach) Goedemorgen fee Jozefietje.
(gaat op zijn plaats achter de tafel zitten)
Fierago: (wat meer autoritair, loopt al naar haar plaats) Goedemorgen
fee Jozefietje. (gaat zitten op haar plaats naast de koning. Fee
Jozefietje gaat weer lezen en Kaketoe gaat weer ‘regeren’ met zijn
ogen dicht en zijn handen voor zijn buik. Fierago met veel geluid)
Kaketoe!
Kaketoe: (doet zijn ogen snel open en kijkt even verbaasd) Ja
‘paardendokter’?
Fierago: (meer verbaasd) ‘Páárdendokter’?! Ben ik een paardendokter
koning Kaketoe?!
Kaketoe: (herstelt zich snel) O, neem mij niet kwalijk lieve koningin
Fierago. (als excuus) Ik heb even geslapen, denk ik! Ik heb
gedróómd! (Fee Jozefietje glimlacht en leest weer door)
Fierago: Je moet niet slápen koning Kaketoe, je moet regéren! Daar
ben je kóning voor!
Kaketoe: (weer excuus) Maar ik ‘regeerde’ ook lieve Fierago! (voor zich
heen) Maar ik droomde toch van een paardendokter. En die
paardendokter moest wel hónderd paarden beter maken.
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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

