WELKOM BIJ TOBRA SCHOOLMUSICALS
Musicals voor de jeugd

Proefpakket GROOT LYRIE
VERHAAL
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Het doek is nog dicht. Vanuit de zaal komt de Hofnar op. Langzaam, met gebogen hoofd beklimt hij het podium.
HOFNAR (geïrriteerd): Wat kijken jullie nou? Ja, ik weet ook wel dat ik er stom uit zie in dat pak. En ja, ik word óók
gek van die belletjes aan mijn muts. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Bedrijfskleding hè? Je bent
een hofnar of niet. en als je hofnar bent, dan moet je zo’n pak aan. Vorig jaar, hè, toen de oude
Koning nog leefde, heb ik hem wel eens gevraagd of ik niet iets anders aan mocht hebben. En wat
denk je? Begon hij heel hard te lachen. Iedereen begint altijd heel hard te lachen als ze mij zien. Maar
ja, dat is ook mijn werk, mensen laten lachen. Daarom ben ik de hofnar. Alleen de prinses, Prinses
Alborada, die lacht nooit om mij. Trouwens, ze lacht helemaal niet meer zoveel de laatste tijd. Als je
het mij vraagt vindt ze het helemaal niet leuk om een prinses te zijn. Snap je dat nou? Alsof hofnar
zijn nou zo leuk is. Nee, vanochtend keek de prinses ook al zo verdrietig. En ze is nog wel jarig
vandaag. Hoe kun je nou verdrietig zijn op je eigen verjaardag?

De Hofnar is naar de zijkant van het toneel gelopen en op de rand van het podium gaan zitten.
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ALBORADA

Doek open. We zien de ridderzaal van een middeleeuws kasteel. De hele zaal is feestelijk versierd met slingers. Aan
de muur hangen vlaggen. In het midden staan twee grote tronen, geflankeerd door twee kleinere. Op een van de
grote tronen hangt een zwarte sjerp. Prinses Alborada staat voor een venster en kijkt naar buiten.
[1. VLEUGELS]
Prinses Alborada:

Ik kijk naar buiten en zie in de lucht
een grote zwerm vogels in vogelvlucht
op weg naar plaatsen hier ver vandaan,
misschien wel op weg naar een ander bestaan.
Had ik vleugels zoals zij,
vloog ik over de bergen.
Had ik vleugels dan vloog ik voorbij,
Had ik vleugels zoals zij,
vloog ik over de bergen.
Had ik vleugels zoals zij, dan was ik vrij.
De merel, de lijster, de nachtegaal
Met vleugels vliegen ze allemaal.
En zelfs de wesp en de honingbij,
Met vleugels zijn ze helemaal vrij.
Had ik vleugels zoals zij,
vloog ik over de bergen.
Had ik vleugels dan vloog ik voorbij,
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Had ik vleugels zoals zij,
vloog ik over de bergen.
Had ik vleugels zoals zij, dan was ik vrij.
Na na na na…enz.

Prins Victor komt op. Hij is feestelijk gekleed.
VICTOR:

Nou Alborada, dat klinkt droevig. Kun je niet iets vrolijkers zingen? Je bent jarig vandaag! Kom op zeg!
Het is een nationale feestdag, overal hangen vlaggen, heel het volk komt je vanavond toejuichen…

ALBORADA:

Sorry, Victor. Ik weet dat ik vrolijk zou moeten zijn, maar van binnen ben ik helemaal niet vrolijk.
Vanavond bij het feest, dan zal ik me wel gedragen hoor. Ik zal precies doen wat er van me wordt
verwacht: lief tegen iedereen glimlachen. Beleefd zijn tegen de hofdames. “O, dank u wel, barones.
En wat ziet u er stralend uit vanavond”. Precies zoals het hoort, precies zoals het moet volgens de
etiquette van ons hof, de eeuwenoude gebruiken van het Koninkrijk Groot-Lyrië en de persoonlijke
instructies….

SAMEN:

…van Tante Azalea.

ALBORADA:

(boos) Nou, en daar heb ik dus helemaal geen zin in.

VICTOR:

Ja maar het is een nationale feestdag. De eerste sinds de dood van Vader. Overal hangen vlaggen,
heel het volk komt je vanavond toejuichen, iedereen is vrolijk…en dat is allemaal voor jou.

ALBORADA:

Nou, joepie! Ik wou dat ik geen prinses was. Dat ik gewoon zoals een burgermeisje kon doen waar ik
zin in heb. Weet je, Victor? Als ik buiten ben en ik kijk naar de bergen om ons heen, dan voelt het net
of ik gevangen zit. En als ik op mijn rug op het gras lig, dan kijk ik naar de lucht. En dan kijk ik hoe de
vogels vliegen, helemaal vrij, over de bergen. Wil jij dan niet weten wat er achter de bergen is?

VICTOR:

Nog meer bergen?

ALBORADA:

Ja, en misschien zijn er wel heel veel andere landen en andere mensen.

VICTOR:

En andere dieren. Hele grote monsters en reusachtige spinnen en vuurspuwende draken. En die
vreten je op met huid en haar. En wat heb je daar dan aan?

ALBORADA:

Nou, jij vindt het toch ook niks dat je later Koning moet worden? Dat je voor de rest van je leven hier
in Groot-Lyrië moet blijven. Droom jij dan nooit eens van verre reizen naar onbekende gebieden?

Alborada loopt naar haar troon en gaat zitten.
VICTOR:

Nou…ja, natuurlijk wel. Maar achter de bergen is toch helemaal niets? Anders hadden we dat toch
wel geweten?

ALBORADA:

Ik weet het niet. Het kan toch? Er zijn allemaal oude verhalen over vreemde landen en vreemde
volken.

VICTOR:

Sprookjes!

ALBORADA:

Nee echt. Er zijn wel eens mensen in ons land gekomen van over de bergen. Uit andere landen.

VICTOR:

Nou, volgens mij is dat allemaal onzin. Van die verhalen om kleine kinderen bang te maken. Nou daar
trap ik niet meer in hoor.

ALBORADA:

En weet je? Dit moet je aan niemand verder vertellen hoor…

VICTOR:

Oké.
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ALBORADA:

Laatst lag ik in het gras een beetje te dromen. En toen zag ik van zo’n grote zilveren streepvogel
overvliegen. Zo mooi in een rechte lijn, met zo’n grote streep achter zich aan. En toen droomde ik dat
die vogel zo groot was dat hij allemaal mensen in zijn buik kon meenemen en dat je dan de hele
wereld over kon vliegen.

VICTOR:

De ouderdom komt met gebreken, zeggen ze wel eens. Nou het is te merken dat jij weer een jaar
ouder bent geworden. Je bent in ieder geval weer een jaar gekker. Maar even terug naar de
werkelijkheid: je bent jarig vandaag en vanavond is er een groot feest voor jou. Moet jij je dan niet
eens gaan omkleden? Als Tante Azalea je zo ziet..

ALBORADA:

Jeetje zeg, nou doe je al net zo als zij. Oké ik ga al.

Alborada staat op. Daarbij schuift ze haar troon een beetje scheef. Ze gaat af. Victor kijkt haar even na, schudt dan
zijn hoofd en gaat de andere kant af.

)*+,"&.
MIRANDA
VICTORIA
ALTHEA
AZALEA
LAKEI

Miranda de Eerste Minister, Grootmeesteres Victoria, Adjudant Althea en Eerste Hofdame Gravin Azalea komen op.
VICTORIA:

En, Gravin Azalea, wat vindt u ervan? De lakeien zijn de hele middag bezig geweest om alles in
gereedheid te brengen voor het feest van vanavond.

Victoria antwoordt niet, maar loopt rond met een kritische blik. De anderen volgen haar. Uiteindelijk praat ze in het
luchtledige.
AZALEA:

Onbegrijpelijk!

MIRANDA:

Wat bedoelt u, Gravin?

AZALEA:

Nou, gewoon, onbegrijpelijk! Dat niemand heeft gezien dat de troon van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Alborada scheef staat. (tegen Althea:) Adjudant, ik verwacht van u dat u onmiddellijk
maatregelen neemt! Onbegrijpelijk is het!

ALTHEA:

Natuurlijk, Gravin.

Althea loopt naar de troon en wil deze rechtzetten.
AZALEA:

Adjudant! Wat bent u van plan te gaan doen?

ALTHEA:

Staat u mij toe, Gravin, dat ik de troon rechtzet.

AZALEA:

Onbegrijpelijk! Dat doet u toch niet zelf?

ALTHEA:

Maar u verwacht van mij dat ik maatregelen neem om de troon recht te zetten.

AZALEA:

Ik verwacht van u dat u maatregelen neemt. Niet dat u zelf de troon rechtzet. Daar hebben we
lakeien voor.

ALTHEA:

Natuurlijk, Gravin, Lakei!
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Lakei komt op
LAKEI:

Tot uw dienst admiraal.

ALTHEA:

Lakei, zet de troon van de prinses recht.

LAKEI:

Jawel, admiraal.

De lakei zet de troon recht. Hij wil weer weglopen.
AZALEA:

Halt. Adjudant, de troon staat wel recht, maar te ver van de troon van Zijne Koninklijke Hoogheid
Koning Victor, God hebbe zijn ziel.

ALTHEA:

Hoe bedoelt u, Gravin?

AZALEA:

Onbegrijpelijk! Ik neem toch aan dat u op de hoogte bent van de etiquette van dit Hof? U weet dan
toch ook dat het sinds Koning Victor de Zestiende een goed gebruik is dat de troon van de prinses
niet meer dan 2! voet van de troon van haar Vader, de Koning verwijderd is?

ALTHEA:

Eh…natuurlijk, Gravin.

AZALEA:

Dus….?

ALTHEA:

Lakei, plaats de troon van de Prinses binnen 2! voet van de troon van de Koning.
En zorg ervoor dat hij rechtstaat.

De Lakei haalt een meetlat uit zijn kleding en zet de troon nauwkeurig op de juiste plaats. Ondertussen loopt het
gezelschap achter Gravin Azalea aan, die alles nauwkeurig verder inspecteert. Er valt een gespannen stilte.
Uiteindelijk durft Grootmeesteres Victoria als eerste iets te zeggen.
VICTORIA:

Ehm…..is alles verder in orde, Gravin?

AZALEA:

De vlaggen van Groot-Lyrië en Klein-Lyrië hangen verkeerd om, er ontbreekt een kussen op de troon
van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Victor, - de arme man had het in zijn laatste dagen een beetje
in zijn rug, maar dat kussen hoort daar dus nog wel te liggen. En de slingers achter in de hoek
hangen net iets te laag. Onbegrijpelijk! Maar verder kan het er wel mee door. U moet niet denken dat
ik kritisch ben, maar de regels van het Hof zijn strikt en dienen nauwgezet te worden opgevolgd. Het
is natuurlijk wel de 16e verjaardag van de Prinses, die wij vieren.

ALTHEA:

Ik zal het onmiddellijk laten verhelpen, Gravin.

Zij gebaart naar de lakei, die deze dingen in orde maakt. Wanneer deze klaar is gaat hij af.
MIRANDA:

Gravin, er is nog iets anders dat we vóór vanavond moeten bespreken.

De anderen kijken verbaasd naar haar om.
AZALEA:

O ja?

MIRANDA:

Ik maak mij zorgen om onze Kroonprins, Prins Victor.

VICTORIA:

Wat is er aan de hand?

ALTHEA:

Is er iets gebeurd?

AZALEA:

Spreek op, Eerste Minister.
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MIRANDA:

Zoals wij allen weten heeft de dood van de oude Koning tot gevolg dat Prins Victor hem over
enkele jaren moet opvolgen. Maar dan moet hij wel getrouwd zijn. Geen Koning kan in dit land
worden gekroond zonder een Koningin aan zijn zijde.

VICTORIA:

Maar hij is pas 14 jaar oud! Hij is nog veel te jong om te trouwen.

MIRANDA:

Daarom maak ik mij zorgen: Hij is al 14 jaar oud en heeft nog niet eens een vriendinnetje.
Kroonprins Victor hoort volgens de tradities van ons land op zijn 18e jaar Koning te worden. En daar
hoort een vrouw bij. Dus zou hij inmiddels moeten uitkijken naar een geschikte jongedame.

ALTHEA:

Maar het gaat vanavond toch om Alborada?

Azalea schraapt haar keel nadrukkelijk.
ALTHEA:

Pardon, om Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alborada.

MIRANDA:

Precies! Al haar vriendinnen komen vanavond op het feest. Dé perfecte gelegenheid voor onze
Kroonprins om een vriendinnetje uit te zoeken.

[2. EEN AVOND VOL MUZIEK]
MIRANDA:
Een avond vol muziek en dans en mooie meisjes
Een ideaal moment voor romantiek
Prins Victor is met meisjes nog wel een eigenwijsje
Maar hij vindt er vast wel eentje sympathiek
Een avond vol muziek en mooie jonge vrouwen
Er is er vast wel eentje bij waarin hij wel wat ziet.
Hij hoeft nu ook nog niet meteen van haar te houwen
Want liefde dat komt later wel, of niet.
Dan praat hij en lacht hij en danst hij met haar
Dat is voor de liefde een heel goed begin.
En over een tijdje dan trouwt hij met haar
en dan heeft ons land een nieuwe Koning en Koningin.
Een avond vol muziek. Gezellig op het feest.
De Prins heeft keus genoeg. Zo zal het gaan.
Er is nog nooit zo’n goede gelegenheid geweest
Het gaat wel goed daar twijfel ik niet aan.
Dan praat hij en lacht hij en danst hij met haar
Dat is voor de liefde een heel goed begin.
En over een tijdje dan trouwt hij met haar
en dan heeft ons land een nieuwe Koning en Koningin.

AZALEA:

U denkt toch niet dat hij dat zelf doet? Nee, dat doen wij wel voor hem. Eerste Minister: U heeft goed
gedacht. Dit is een uitstekend plan. Uiteraard dient zo’n meisje wel over bijzondere deugden en
vaardigheden te beschikken.

VICTORIA:

Maar een jongen moet toch zelf een vriendinnetje kunnen uitzoeken? Het gaat toch om liefde?

AZALEA:

Onzin! Liefde is nergens goed voor. Zeker niet als het om de Kroonprins gaat, onze toekomstige
Koning. Nee, het landsbelang staat hier voorop.

AZALEA:

Kom mee naar mijn vertrekken. We gaan de gastenlijst alvast eens goed bestuderen

Allen gaan af. Black-out. [3. INTERMEZZO 1]
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LAKEI
SCHILDKNAAP
WACHTER 1
WACHTER 2
AZALEA
VICTORIA
MIRANDA
ALTHEA
LOBELIA
KONINGIN
ALBORADA
VICTOR
KOOR
DANSGROEP

Terwijl de muziek doorklinkt lichten aan.
De lakei, de schildknaap en de twee wachters komen op. De wachters nemen hun plaats naast de grote deur in, de
lakei en de schildknaap gaan links en rechts van de tronen staan.
Gravin Azalea, Grootmeesteres Victoria, Eerste Minister Miranda en Adjudant Althea komen op. Althea (met staf)
gaat bij de grote deur staan, de anderen in de buurt van de tronen. Althea stampt driemaal met
haar staf op de grond en de deuren zwaaien open. De overige leden van de Hofhouding komen op..
Dan stopt de muziek. Er klinkt een trompetsignaal.
[4. INTRADA]
Iedereen staat en draait zich in de richting van de deuren. Althea stampt weer driemaal met haar staf.
ALTHEA:

Wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Victor de Zevenentwintigste, Koning van Groot Lyrië,
Burggraaf van Klein-Lyrië, Baron van Onderberg tot Bovenberg enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts,
Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Fantolia en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Alborada en
Prins Victor!

[5. KONINGSMARS]
De Koninklijke Familie komt op. Voorop loopt de Schildknaap met een schilderij van de overleden Koning.
Daarachter de Koningin, Prinses Alborada en Prins Victor. De Schildknaap plaatst het schilderij op
de troon met de zwarte sjerp. Iedereen buigt totdat de Familie gaat zitten. De lakei komt met een
bakje zout. De Koningin, Alborada en Victor nemen wat zout en gooien het over hun linkerschouder.
KONINGIN:

Landgenoten! Wij vieren vandaag de zestiende verjaardag van onze dochter Alborada.

VICTORIA:

Leve de Prinses!

ALLEN:

Hoera! Hoera! Hoera!

[6. HOERA, ALBORADA]
Koor
Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar.
Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar.
De prinses viert haar verjaardag
Iedereen viert daarom feest.
De prinses viert haar verjaardag
Iedereen is blij van geest.
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Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar.
Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar.
Vier het feest met grote vreugde
Vier het feest met bier en wijn
Vier het feest met grote vreugde
Laat ons allen vrolijk zijn
Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar.
Hoera, Alborada!
Alborada 16 jaar

KONINGIN:

Laat het feest beginnen!

Althea stampt met haar staf
ALTHEA:

Barones Lobelia!

Lobelia komt op.
AZALEA:

Barones, u bent te laat. Zoals gebruikelijk.

LOBELIA:

Hoe zo? Het feest is toch nog niet begonnen? Is er nog wijn?

De Lakei komt met een beker.
LOBELIA:

Zie je wel. Ik ben precies op tijd. Maar ik wil niet storen. Ga rustig door, let niet op mij, ik ben maar
een barones.

KONINGIN:

Goed dan. Muziek!

AZALEA:

Muziek!

Althea stampt met haar staf.
ALTHEA:

Muziek!

[7. DANZE FESTIVE]
De deuren zwaaien open en de dansgroep komt op.
Na de dans applaudisseert de Koningin. Iedereen klapt vervolgens mee.
KONINGIN:

Prachtig! Waarlijk prachtig! Welnu, lieve Alborada. Dit feest is voor jou. Alle onderdanen vieren dit
grote feest ter ere van jouw vijftiende verjaardag.

ALBORADA:

Zestiende, moeder!

KONINGIN:

O natuurlijk lieverd. Ik plaag je maar….Je zestiende verjaardag. En bij een verjaardag hoort natuurlijk
ook een geschenk! Een waardig geschenk dat past bij een prinses van Groot Lyrië. Barones Lobelia
neemt jou en je vriendinnen zo mee naar de Koninklijke Stallen. Ze is wit en heeft een grote strik
om.

ALBORADA:

Wie? De Barones?
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KONINGIN:

Hè? …Wat?..Nee, je nieuwe paard.

ALBORADA:

O moeder, Een paard? Wat geweldig! O, dat moet ik zien. Staat u mij toe dat ik ga kijken.

Alborada staat op en omhelst de Koningin. Alborada en Lobelia gaan af, gevolgd door de dansgroep.

)*+,"&0
LAKEI
SCHILDKNAAP
WACHTER 1
WACHTER 2
AZALEA
VICTORIA
MIRANDA
ALTHEA
LOBELIA
KONINGIN
ALBORADA
VICTOR
KOOR
DANSGROEP

AZALEA:

Majesteit! Sta mij toe dat ik het woord richt tot uw zoon, Prins Victor.

KONINGIN:

Natuurlijk Azalea.

AZALEA (tot Prins Victor):
Hoogheid. Het komt mij voor dat u wellicht niet alle genodigden op het feest van uw
zuster persoonlijk kent. Ik zou daarom graag van de gelegenheid willen gebruik maken u voor te
stellen aan enkele van uw onderdanen.
VICTOR:

O, dat valt wel mee hoor. Volgens mij ken ik…

De Koningin kucht nadrukkelijk
VICTOR:

…ik bedoel….natuurlijk Gravin. Graag zelfs.

Azalea wenkt naar de Adjudant. Althea stampt met haar staf.
ALTHEA:

Marieke van Hogenberg!

Victoria en Marieke komen op. Victoria leidt het meisje naar de troon. Marieke buigt.
AZALEA:

Welnu, jongedame. Wat is je expertise?

MARIEKE:

Eh……hoe bedoelt u?

AZALEA:

‘Hoe bedoelt u, Gravin!’ hoor je te zeggen. Maar vooruit, ik vergeef het je. Je bent maar een
eenvoudig meisje zullen we maar denken.

VICTORIA

Wij bedoelen dat Zijne Koninklijke Hoogheid graag wil weten waar je goed in bent.

MARIEKE:

O,…eh…dat weet ik niet. Nou ja, ik kan wel goed koken zegt mijn moeder altijd.

MIRANDA:

Kijk eens aan! Een heel belangrijke eigenschap in een vrouw. De liefde van de man gaat door de
maag, zeggen ze. Dank je wel, kind.

Victoria neemt Marieke mee en zet haar aan de zijkant van het podium.
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AZALEA:

Volgende!

ALTHEA:

Esther van Daalen!

Victoria leidt het meisje naar de troon. Esther buigt.
AZALEA:

En, Esther, waar ben jij goed in?

ESTHER:

Ik ben goed in rekenen, mevrouw.

KONINGIN:

Maar dat is heel handig. Als vrouw moet je altijd heel goed in de gaten houden hoeveel je man
uitgeeft. Anders is de schatkist zomaar leeg.

Victoria neemt Marieke mee en zet haar aan de zijkant van het podium.
AZALEA:

Volgende!

ALTHEA:

Judith, Maria en Sara Onderberg!

Victoria leidt de meisjes naar de troon. Ze buigen.
KONINGIN

Zie eens aan. Jullie zijn zusjes, begrijp ik

JUDITH, MARIA EN SARA:

Jawel, majesteit.

JUDITH:

En wij kunnen niet zoveel.

MARIA:

Er is maar een ding waar we goed in zijn….

SARA:

…en dat is dansen.

KONINGIN:

Nou, laat dan maar eens zien. Muziek!

[8. PAS DE TROIS]
De drie meisjes dansen. Daarna gaan ze bij de andere meisjes staan. Tijdens de dans overleggen Azalea, Althea en
Victoria fluisterend met elkaar. Als de dans afgelopen is gaan de drie meisjes bij de anderen staan.
AZALEA:

Eens kijken. Hebben we er nog meer?

ALTHEA:

Ja zeker, Gravin.

Hij stampt met zijn staf.
ALTHEA:

Amalia Overbeek.

Victoria brengt Amalia naar de troon. Amalia buigt. Ze is heel verlegen.
AZALEA:

Wel, kind. Wat kun jij het allerbeste?

AMALIA:

Dat weet ik niet.

KONINGIN

Je hoeft je voor ons niet te schamen. We zijn ook maar mensen.

AZALEA:

Kom op, er moet toch iets zijn waar je goed in bent. Niet zo verlegen.

AMALIA:

Ik weet het niet.
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AZALEA:

Toe, er móet iets zijn. Kun je dansen? Koken? Rekenen?

Amalia schudt telkens nee.
AZALEA:

Zingen?

AMALIA:

Als het echt moet, wil ik wel iets proberen te zingen?

KONINGIN:

Goed zo, meisje!

Amalia zingt erg vals en lelijk.
[9. ER ZAT EENS EEN KIKKERTJE]
AMALIA:
Er zat eens een kikkertje
verscholen in het gras
En niemand kon weten
dat hij een prinsje was
Hij was eens betoverd
door een hele boze fee.
Hij kwaakte en kwaakte,
maar niemand die wat dee.

Ondertussen komt Lobelia op.
LOBELIA:

Wat zijn we nou toch allemaal aan het doen? Het gaat er toch helemaal niet om of die meiden
kunnen dansen, zingen of op hun hoofd staan. Het gaat toch maar om één ding? Ze moet er goed
uitzien. Ze moet lief glimlachen naar het volk en ze moet kunnen zwaaien. Kun je zwaaien, meisje?

AMALIA:

Hoe bedoelt u?

LOBELIA:

Nou, zo.

Lobelia zwaait voor, Amalia probeert het na te doen.
LOBELIA:

Goed zo. Zie, dit meisje is geschikt.

VICTOR:

Stop! Waar is dit goed voor. Ik ken al deze meisjes toch. Groot-Lyrië is maar klein. Iedereen kent
elkaar toch? Bovendien gaat het toch om Alborada? Het is háár feestje.

AZALEA:

Wij vonden dat het zo langzamerhand tijd werd dat Uwe Koninklijke Hoogheid zijn interesses zou
uitbreiden Dit feest is een uitstekende gelegenheid om informele contacten te leggen met leden van
het andere geslacht.

VICTOR:

U bedoelt dat ik een vriendinnetje moet vinden?

AZALEA:

Zo kunt u het ook zeggen, ja.

VICTOR:

Maar dat wil ik nog helemaal niet. Ik mag toch zeker zelf wel bepalen of ik een vriendinnetje wil, en
wanneer?

ALTHEA:

We moeten natuurlijk wel handelen in het landsbelang, jongen.

VICTOR:

En dus moet ik de vriendinnen van mijn zus gaan keuren? En dan laat een van hen een glazen
schoentje achter en dan moet ik erachter aan om te kijken van wie dat schoentje is en dan trouw ik
met Assepoester? Dacht het niet!
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KONINGIN:

Ik ben het eens met onze zoon. Azalea, je gaat hierin te ver.

AZALEA:

Dat is een discussie die we wellicht een andere keer nog eens moeten voeren, maar niet nu op het
feest.

Alborada en de andere meiden van de dansgroep komen op.
AZALEA:

Kijk daar is onze feestprinses. Tijd voor meer muziek en dans.

ALTHEA:

Muziek!

[10. DANZA FESTIVA]
Iedereen danst. Aan het einde van de dans doek dicht. Slingers en andere versieringen verwijderen van het toneel.
===EINDE EERSTE AKTE===
[11. ENTR’ACTE 1]
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JAN
TRUUS
ESMEE
MAIKEL
LOBELIA
ALTHEA
VICTORIA
WACHTER 1
WACHTER 2

Doek open. Licht aan. Het toneel is verlaten. Dan gaat langzaam de grote deur open. Even later steekt Vader Jan
zijn hoofd voorzichtig om de hoek.
JAN:

Hé kijk. Ik denk dat dit het is. Volgens mij is hier de receptie. Kom maar jongens.

Jan komt op met een fotocamera om zijn nek, gevolgd door Truus, Esmée en Maikel. De kinderen kijken verveeld.
Maikel heeft een spelcomputer in zijn hand. Hij loopt meteen naar de troon van de koning en ploft erop neer en
gaat zitten spelen. Esmée heeft een mobiele telefoon.
TRUUS:

Kijk dan! Krijg nou wat. Wat mooi. Weet je zeker dat dit het goeie hotel is? In de folder zag
het er heel anders uit.

ESMÉE:

Ik zei toch dat je daar niet linksaf moest slaan.

JAN:

Jawel hoor. De Tomtom zei het toch.

ESMEE:

Ja pap, na 300 meter linksaf slaan. Dus niet na 50 meter.

JAN:

En toch klopt het. Zeur niet zo. We zijn er toch?

TRUUS:

Maar waarom is er niemand? O ze hebben zeker een middagpauze. Fiësta heet dat toch?

ESMEE:

Siësta mam. En dat is in Spanje. We zijn hier in Oostenrijk. Tenminste dat zouden we moeten zijn als
pap niet weer eens verkeerd gereden was.

TRUUS:

Maakt mij dat uit. Maikel kom daar es vanaf.

MAIKEL:

(blijft zitten) Vette stoel, mam.

TRUUS:

Niet met je voeten op die stoel. Nou ja, laat ook maar. ’t Is niet mijn stoel.

Lobelia komt op. Ze heeft een beker in haar hand en is dronken.
LOBELIA:

…..het einde der tijden,,,,Proost! Op de vurige draak. Als we dan toch ….het hoekje om gaan….dan in
ieder geval gelukkig…

JAN:

Ah…mevrouw, kunt u me zeggen waar de receptie is?

LOBELIA:

…Proost!....Het hoekje om…

Lobelia gaat weer af.
JAN:

Welk hoekje? Links of rechts? Mevrouw?
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ESMEE:

Pap, mijn telefoon doet het hier niet.

JAN:

Dan moet je buiten gaan staan. Binnen doet hij het niet. Dat komt door die bergen.

MAIKEL:

Pap, ze hebben hier toch wel WIFI?

ESMEE:

Mam, waar is het zwembad?

JAN:

Jongens, hou nou eens op met zeiken. Als er zo meteen iemand komt kun je alles vragen. Papa weet
het ook allemaal niet.

MAIKEL:

Nee, jij weet nooit wat. Loser!

JAN:

Hou op, of ik doe je wat!

Adjudant Althea komt op.
ALTHEA:

Wat doet u hier? Wie bent u?

JAN:

Ah, beste man. Daar zijn we. De Familie Bakker, uit Naaldwijk. We hebben gereserveerd voor 2
weekies.

ALTHEA:

Ik heb u nooit eerder gezien. Waar komt u vandaan? Hoe komt u hier?

TRUUS:

Nee, het is onze eerste keer. Mijn schoonzusje is hier vorig jaar geweest. Ze zegt: ‘Truus’ zegt ze. ‘Je
moet daar geweest zijn. Zulke vriendelijke mensen. En een mooi hotel’. Helemaal oud-en-tiek, wat ze
daar ook maar mee bedoelt. Nou en daarom hebben we geboekt.

JAN:

Ja en we zijn hier gewoon met de auto. Eigen vervoersreis. Da’s goedkoper snap je. Gewoon bij het
dorpje Ausfahrt van de snelweg af en dan verderop linksaf. Zie je wel dat het goed was Esmee? Ja,
Papa is zo dom nog niet.

VICTORIA:

Weet u wel waar u zich bevindt?

TRUUS:

Hotel Die Sonne is het toch?

ALTHEA (boos): Dit is het Kasteel van de Koning. Wijlen Koning Victor de Zevenentwintigste van Groot-Lyrië. U
bevindt zich in de troonzaal. En jij jongeman, jij zit op de troon van Zijne Majesteit. Kom daar
onmiddellijk vanaf.
Maikel staat op. Victoria, Azalea en Miranda komen op.
MIRANDA (tegen Althea) :

Wie zijn die mensen?

ESMEE (tegen Truus):

Wie zijn die mensen?

VICTORIA (tegen Azalea):

En wat zijn ze raar gekleed.

MAIKEL (tegen Jan):

En wat zijn ze raar gekleed.

Er valt een ongemakkelijke stilte, waarin beide groepen tegenover elkaar staan. Dan loopt Althea gehaast af
ESMEE:

Mam? Ik vind dat die mensen helemaal niet aardig kijken.

TRUUS:

Komt wel goed lieverd. Misschien was dit toch niet helemaal het goede hotel?

ESMEE:

Ik zei het toch. Na 300 meter linksaf. Niet daar al. O pap, waarom luister je toch nooit.

JAN:

Alsof jij het beter weet dan TomTom.
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ESMEE:

Nou, meestal wel.

TRUUS:

Maakt niet uit. (tegen Azalea): Mevrouw, heeft u een kamer voor ons? We zitten volgens mij in het
verkeerde hotel, maar we hebben een lange reis gehad en we willen graag een kamer. En koffie.
Waar is het restaurant?

JAN:

En de bar?

MAIKEL:

En het zwembad?

AZALEA:

Zei u mevrouw tegen mij? Ik ben Azalea, Gravin van Klein-Lyrië. U dient mij aan te spreken met
‘Gravin’.

TRUUS:

Nou dan probeer ik het wel bij die meneer. (tegen Miranda) Meneer? Zou u ons willen helpen. We
staan hier nu al een hele tijd. Als u geen plek hebt, zeg dat dan, dan zoeken we een ander hotel.

AZALEA:

U hebt het nu wel tegen de Eerste Minister van het Koninkrijk Groot-Lyrië. Gedraagt u.

Althea en de twee wachters komen op. De wachters nemen hun plaats in naast de deur.
TRUUS:

Jan! We gaan weg. Die mannen hebben van die grote prikkers, dat bevalt me niks. We zoeken wel
een ander hotel. Of we nemen een Zimmer Frei. Desnoods slapen we in de auto.

MAIKEL:

Ik ga niet in de auto slapen.

JAN:

Mond houden Maikel! Mama heeft gelijk. Kom we gaan!

Ze lopen naar de deur, Truus voorop. De wachters kruisen hun lansen voor de deur. De familie Bakker deinst terug.
WACHTER 1:

Halt!

WACHTER 2:

In naam van de Koning. Gij zult niet voorbijgaan!

AZALEA:

Wachters! Houd deze vreemdelingen hier. Ze zullen nergens heen gaan tot wij een besluit hebben
genomen. Wij gaan ons beraden op deze indringers. Een aanval op ons Koninkrijk, dat is het!

Azalea, Miranda, Althea en Victoria gaan af. Als de deur weer dicht is kruisen de wachters hun lansen weer.
TRUUS:

Jan, maak eens een foto, da’s wel een mooi plaatje zo. Net als in een….eh..mu…eh...mu...

ESMEE

Museum, mam.

TRUUS:

Net als in een museum.

JAN:

Goed hoor. Ja kijk, effe wachten hoor….ja….even lachen….

Hij pakt zijn camera en maakt een foto met flits van de twee wachters. Die schrikken en richten hun lansen op Jan.
WACHTER 1:

Hij is een tovenaar!

WACHTER 2:

Ja, hij gooit met bliksem.

ESMEE (huilerig)

Mam, wat willen deze mensen?

MAIKEL:

Doe eens normaal! Baby!.

JAN:

Doe jij eens normaal, Maikel!
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TRUUS:

Jongens, nou geen ruzie maken! Laten we even rustig gaan zitten en nadenken.

MAIKEL:

Watte?

ESMEE:

Nadenken. Dat is wat mensen doen als ze iets niet snappen. Maar doe geen moeite, dat kan jij toch
niet.

Ze gaan zitten op de vier tronen. Het blijft even stil. Maikel tuurt op zijn PSP. Esmee speelt met haar mobiel.
MAIKEL:

Shit, ze hebben hier echt geen WIFI. Pap, ik wil een ander hotel.

ESMEE:

En ik heb nog steeds geen ontvangst. En ik zou Shirley sms’en.

[15. DE RECHTEN VAN HET KIND]
ESMEE
Er bestaat toch zoiets als ‘de rechten van het kind’?
Zijn die niet verankerd in de wet?
En als ik dan zie hoe de vakantie nu begint
dan hebben jullie niet goed opgelet.
Want in die wet staat vastgelegd wat jullie moeten doen
Dat zijn jullie als ouders toch verplicht?
Dan is het niet alleen een kwestie van fatsoen,
Maar zaak van jullie ouderlijke plicht.
De rechten van het kind staan duidelijk zwart op wit
Het is een schande dat je dat niet wist.
Zal ik jullie dan maar vertellen hoe het zit
Maar zorg dan dat je je daar nooit meer in vergist!
Artikel 1 geeft alle kinderen een mobiele telefoon
En eeuwigdurend beltegoed hoort daar ook bij gewoon
En 172 zenders op tv
Staan onomstreden vastgelegd in Artikel 2.
Artikel 3: de spelcomputer, Nintendo of DS
Artikel 4 is zó belangrijk: het recht op sms.
De vakantie all-inclusive, en altijd een verblijf
met zwembad en een disco, zo luidt Artikel 5.
Artikel 6 gaat over internet, met hyves en msn’en
Want anders leer ik nooit een keer een leuke jongen kennen.
Een krultang en make-up zijn echt onmisbaar in mijn leven
en daarom staan ze vastgelegd in Artikel 7.
Artikel 8 gaat over voedsel, het eten van een kind
Dus cola, chippies en patat is waar het mee begint
En elk weekend stappen is toch zeker ook een recht?
Dus daarom is dat in Artikel 9 vastgelegd.
En het allerbelangrijkste dat is Artikel 10
Het maakt een eind aan elke strubbeling
Want elk half jaar zo zul je nog wel zien
Krijgt mijn zakgeld een verdubbeling!
De rechten van het kind staan duidelijk zwart op wit
Het is een schande dat je dat niet wist.
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Gelukkig kon ik jullie vertellen hoe het zit
Maar zorg dan dat je je daar nooit meer in vergist!

JAN:

Puber!

TRUUS:

Natuurlijk, liefie, ik snap best dat je dat allemaal wilt. Het was een lange reis. Mama wil ook
inmiddels wel een bakkie koffie en een luie stoel bij het zwembad. Maar eerst zitten we nog met
deze mensen opgescheept.

MAIKEL:

Heb je gezien hoe die lui erbij lopen. Is dat klederdracht of zo?

ESMEE:

Die vrouw ook, dat is zó 20e eeuw!.

TRUUS:

Ik weet het!

Allen kijken verwachtingsvol naar Truus.
TRUUS:

Natuurlijk. Dit hoort er gewoon bij!. Natuurlijk, kijk maar. Die gekke zaal hier, die rare kleren, die
truttige gravin. Het is een moordspel of zoiets.

JAN:

Een moordspel?

TRUUS:

Ja, dat als je aankomt dan moet je meespelen in een soort toneelstuk. Dan is er iemand vermoord
en dan moet je dat oplossen.

MAIKEL:

Waar heeft ze het over? Er is toch niemand vermoord?

ESMEE:

Ik weet het! Volgens mij is dit een soort openluchtmuseum. Zoiets als het Archeon. Je hebt gelijk
mam. Het is natuurlijk gewoon een stel acteurs. Daarom praten ze zo mal en hebben ze van die
gekke kleren aan.

TRUUS:

Wel gaaf gedaan hoor. En het is wel een mooi kasteel ervoor, ik geef het toe.

JAN:

Ik moet zeggen dat ik even niet meer weer wist waar we waren, maar ik denk dat we toch de
verkeerde afslag hadden.

ESMEE:

Ik zei het toch!

MAIKEL:

Ja, dit moet dat avonturenpark zijn dat vlak bij het hotel ligt. Vet!

Hij loopt naar de wachters.
JAN:

Goed gedaan, jochie. We waren er bijna ingetrapt en laat ons er nou effe langs, dan kunnen we gaan
inchecken in het hotel en een pilsje pakken.

WACHTER 1:

In naam der Koning! Geen stap verder.

De wachters richten hun lansen op Jan,
WACHTER 2:

Terug, als uw leven u lief is!

JAN:

Oké. Niet zo chagrijnig. Ik ga al.

Jan loopt terug en de wachters nemen hun positie weer in.
TRUUS:

Laat ze nou maar Jan. Ze doen ook alleen maar hun werk.
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JAN:
MAIKEL:

Ja, maar ik heb dorst.
Mam, ik moet plassen.

ESMEE:

Baby! Mam, kunnen we dit niet een andere keer doen? Ik moet heel nodig mijn haar doen, het zit
echt niet meer.

TRUUS:

Ik denk dat we gewoon moeten meespelen. Je zult zien, dat als wij gewoon gaan zitten alsof er niets
aan de hand is, dat ze zo weer binnen komen. Dan is de lol eraf.

Ze gaan allemaal zitten. Meteen komen Azalea, Althea, Victoria en Miranda weer binnen.
TRUUS:
Zie je wel!
VICTORIA:

Vreemdelingen staat op!

AZALEA:

Hoe durft u te gaan zitten op de troon van de Koninklijke Familie?

MIRANDA:

U heeft ons grondgebied geschonden! U bent illegaal de grens over gestoken.

ALTHEA:

Wachters! Neemt deze mensen gevangen.

De wachters gaan naast de familie Bakker staan.
MIRANDA:

U wordt gevangen genomen wegens het illegaal betreden van het Koninkrijk Groot Lyrië…

VICTORIA:

….Inbraak in het kasteel….

AZALEA:
ALTHEA:

….minachting voor de regels van het Koninklijk Hof…
…en het ongeoorloofd binnenvoeren van een draak! Wachters! Neemt deze mensen mee en sluit ze
op in de Koninklijke Kerkers!

De wachters drijven de familie met hun lansen de deur door.
MAIKEL:

Mam!

TRUUS:

Stil Maikel, dit hoort bij het spel. Gewoon doen wat ze zeggen.

JAN:

Au! Je prikt in mijn rug!

Vanuit de coulissen:
ESMEE:

Blijf van mijn telefoon af!

MAIKEL:

Tering, mijn Playstation! Pap, zeg er wat van!

JAN (gesmoord):

Hmmmpfff! Grmmmpf!

AZALEA:

Onbegrijpelijk. Waar zijn die vandaan gekomen?

ALTHEA:

Ik neem aan dat zij die draak het land in hebben gebracht. Het beest is trouwens dood aangetroffen.
Geen rook, geen gegrom. Volstrekt levenloos. Het vreemde is dat het dier geen poten heeft, zoals
het hoort, maar iets dat lijkt op zwarte wielen. We zullen het dier nader onderzoeken wanneer
iedereen er van overtuigd is dat het beest echt dood is. Je weet het maar nooit met draken.

MIRANDA:

Maar wie heeft de draak dan gedood? Dat is een heldendaad!

VICTORIA:

Daar komen we vast nog wel achter.
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AZALEA:

We moeten nu eerst Hare Majesteit de Koningin op de hoogte stellen van alles wat er is gebeurd.
Kom, we gaan direct.

Azalea, Victoria, Miranda en Althea gaan af.

)*+,"&-4
VICTOR
ALBORADA
INE

Victor, Alborada en Ine komen op.
ALBORADA:

Had jij echt die draak zelf gezien? Wat eng!

INE:

Nou! Het was heel griezelig. Hij was heel groot en zwart en hij maakte heel veel lawaai. Ik heb altijd
gedacht dat draken er heel anders uit zouden zien, maar toen ik deze zag wist ik meteen wat het
was. Een draak met witte, vuurspuwende ogen op zijn kop en rode ogen op zijn kont.

VICTOR:

En toen ben je heel hard weggelopen?

INE:

Ja en achter een groot rotsblok ben ik stiekem blijven kijken. De draak liep steeds langzamer en
toen bleef hij stil staan, hij brulde nog één keer en toen werd hij stil. Net alsof hij dood was. Er kwam
geen vuur meer uit zijn ogen, geen rook meer uit zijn staart……Maar toen gebeurde er iets, dat zal
niemand geloven als ik het vertel.

ALBORADA:

Wat dan? Je kent ons toch? Wij geloven je heus wel.

INE:

Nou, toen scheurde de huid van de draak zomaar open. Aan beide kanten van zijn lijf. En toen
kwamen er wezens uit, het leken net gewone mensen, maar dan met hele vreemde kleren aan.
Maar het zijn tovenaars.

VICTOR:

Tovenaars?

INE:

Ja! De man die eruit kwam betoverde de draak. Hij wees met zijn hand en toen knipperde de draak
met zijn oranje ogen….

ALBORADA:

Hij had toch rode en witte ogen?

INE:

Ja, maar hij had ook nog oranje ogen.

VICTOR:

Goh, ik wist niet dat een draak zoveel ogen had. Griezelig hoor.

INE:

Die man wees dus, de draak knipperde met zijn ogen en piepte heel hard en daarna deed de draak
alsof hij dood was. Net als een hond dat ook kan.

ALBORADA:

Maar die vreemde mensen zijn opgepakt en in de kerker gegooid! Dat hoorde ik daarstraks van de
Adjudant.

VICTOR:

Zouden het echt tovenaars zijn?

INE:

Tuurlijk, dat zei ik toch.

ALBORADA:

Ik weet het niet. Er zijn zoveel dingen die we niet begrijpen. Om dat dan meteen tovenarij te
noemen? Volgens mij zijn het mensen van over de bergen. Uit een ander land. En daar leven ze denk
ik heel anders dan hier. Misschien zijn zij in hun land ook wel prins en prinses.
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VICTOR:

Alborada, je zit weer eens te dromen. Straks zeg je ook nog dat die draak geen draak is maar een
soort rijtuig. Nou ja, Adjudant Althea gaat hem in ieder geval zo meteen onderzoeken. Dan horen we
wel wat het is.

INE:

O ja? Maar ze moeten dus wel oppassen met die draak. Hij is dus niet dood, hij doet alleen maar
alsof. En als ze straks te dichtbij komen, dan gaat hij vast mensen opeten.

VICTOR:

Je hebt gelijk! Dat moeten we meteen aan mijn moeder vertellen. Kom mee!

INE:

Ik ook?

ALBORADA:

Ja natuurlijk jij ook. Je had de eerste keer toch ook gelijk? Nu moeten ze je wel geloven.

Victor, Alborada en Ine gaan af.

)*+,"&-ALTHEA
VICTORIA
LAKEI
MIRANDA
AZALEA
SCHILDKNAAP
KONINGIN
ALBORADA
VICTOR
WACHTER 1
WACHTER 2
JAN
TRUUS
ESMEE
MAIKEL
LOBELIA
HOFNAR

Adjudant Althea, Grootmeesteres Victoria en de Lakei komen op. De Lakei plaatst 4 krukjes tegenover de grote
tafel.
VICTORIA:

Juist. En dan daar nog eentje.

LAKEI:

Jawel, Grootmeesteres. Mag ik zo vrij zijn om te vragen waar dit allemaal voor is?

ALTHEA:

De vier gevangen vreemdelingen moeten straks een verklaring afleggen voor de Koningin.

LAKEI:

Ik hoorde dat ze worden beschuldigd van tovenarij. Moeten we dan geen extra maatregelen nemen?

VICTORIA:

Zoals?

LAKEI:

Een ijzeren kooi bouwen? Een kruisbeeld neerzetten? Knoflook eten?

ALTHEA:

We hebben voldoende maatregelen genomen dat ze niet kunnen ontsnappen. Dank je wel. Het is
goed zo, je kunt gaan.

LAKEI:

Jawel, Adjudant.

Lakei gaat af. Eerste Minister Miranda en Gravin Azalea komen op. Ze hebben de camera, PSP en mobiele
telefoon van de Familie Bakker bij zich en stallen ze heel voorzichtig uit op de tafel. Als laatste
plaatsen ze een navigatieapparaat.
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AZALEA:

Kijk, dit zijn de geheimzinnige tovenaarsspullen van die rare mensen.

MIRANDA:

Weest u voorzichtig, Gravin. Je weet nooit wat die dingen doen.

AZALEA:

Apparaten van de duivel, zou ik zo zeggen! Hoogst gevaarlijk, maar onschuldig zolang die tovenaars
ze niet in handen hebben… Hoop ik.

[TROMPETSIGNAAL]
Althea rent snel naar de deur en pakt zijn staf. Zij begint te praten, maar de Schildknaap met het portret, de
Koningin, Alborada en Victor komen al op.
ALTHEA:

Wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Victor de …..

KONINGIN:

Laat maar Althea. We zijn er al.

ALTHEA:

Sorry, Majesteit.

De Koningin en de vier andere leden van de Hofraad gaan achter de tafel zitten. Victor en Alborada aan de zijkant
van de zaal. Zoutritueel.
De Koningin pakt een rol perkament, rolt het open en schraapt haar keel.
KONINGIN:

Ahem….”De Hofraad is bijeengekomen om recht te spreken over vier tovenaars en indringers, die
ons land hebben aangevallen, daarvan hebbende gebruik gemaakt….” – wie heeft dit
opgeschreven?

MIRANDA:

Eh…ik, Majesteit.

KONINGIN:

Had dat niet in wat eenvoudiger taalgebruik gekund, Eerste Minister? Ik ben ook maar een mens?

MIRANDA:

Neem me niet kwalijk Majesteit, zo vaak hebben we dit soort rechtszittingen niet.

KONINGIN:

Vooruit dan maar. Waar was ik gebleven?.....O ja: ..”daarvan hebbende gebruik gemaakt van diverse
magische voorwerpen en een draak.” Dat klinkt ernstig. Gravin Azalea, wat doen we hiermee?

AZALEA:

Dit lijkt me voldoende grond voor een veroordeling. Ik ben voor ophangen. Of vierendelen?

ALBORADA:

Moeder! Zou u niet eerst eens horen wat die vreemdelingen eigenlijk kwamen doen? Hebben ze ons
echt aangevallen? Hebben ze iemand verwond? Bedreigd? Bestolen? Waarom vraagt u ze niet
gewoon waarom ze hier zijn?

VICTORIA:

De Prinses heeft gelijk. Volgens de grondwet hebben verdachten van een misdrijf het recht zich te
verdedigen.

KONINGIN:

Dat lijkt me redelijk. Kan iemand ze uit de kerker halen?

ALTHEA:

Ze zitten buiten al te wachten, Majesteit.

KONINGIN:

Nou, breng ze maar binnen dan. Laat ons eens horen wat ze te zeggen hebben.

Althea opent de deuren.
ALTHEA:

Breng de verdachten binnen!

De Wachters brengen de familie Bakker binnen. Ze zijn gekleed in gevangeniskleding en hebben zware ijzeren
boeien om hun voeten. Ze worden op de vier krukjes voor de tafel gezet en de wachters nemen hun
plaats in naast de deur.
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JAN:

Ik weet het niet, Truus, maar ik vind dat moordspel zo langzamerhand niet echt leuk meer. Mijn
spullen afgepakt, mijn kleren, die smerige kerker. Ik heb niet eens het gevoel dat we zelf iets kunnen
inbrengen in het spel.

TRUUS:

Ik zei toch dat je moest proberen te ontsnappen. Dát is wat er van ons wordt verwacht in dit deel van
het spel……..denk ik.

ESMEE:

Mam, kunnen we nou iets anders gaan doen? Ik vind het niet leuk meer. En ik weet zeker dat ik
daarstraks een rat heb gezien in die kerker.

MAIKEL:

Welnee, het was gewoon een muis.

ESMEE:

Wel! Het was een rat.

MAIKEL:

Nietes!

ESMEE:

Welles

AZALEA:

Zwijg! Jullie horen pas te praten als je wat gevraagd wordt. Toon eerbied voor de Koningin van GrootLyrië en haar Hof!

TRUUS:

Nou u er toch over begint? Zouden we nou eindelijk eens naar de boeking kunnen kijken. Volgens
mij zitten we nog steeds in het verkeerde hotel. Wij hadden dit niet gereserveerd.

AZALEA:

Nogmaals, zwijg, of ik laat u knevelen.

KONINGIN:

Vreemdelingen, zeg mij uw naam.

JAN:

Jan Bakker, mevrouw.

AZALEA:

Majesteit!

JAN:

Sorry, Jan Bakker, Majesteit.

ESMEE:

Ik ben Esmee Bakker.

MAIKEL:

En ik ben Maikel.

TRUUS:

En ik ben Truus Bakker. B-A-K-K-Ur. Uit Naaldwijk. Holland. Weet u wel? Tomaten? Keeze aus
Holland? Toelpen? De Koikenhoof? Kijkt u maar op uw lijst. Daar staan wij niet op. We zijn verkeerd
gereden. Wij moeten naar hotel Die Sonne.

AZALEA (dreigend):

ZWIJG, vrouw!

KONINGIN:

U bent ons land binnengedrongen in een draak. U heeft bliksem opgeroepen en tegen een wachter
gebruikt, u bezit magische voorwerpen. Gravin Azalea wil u laten onthoofden.

AZALEA:

Nee, ophangen of vierendelen.

KONINGIN:

Dat lijkt me ook geen pretje. Wat kunt u zeggen ter verdediging?

JAN:

Nou, eh..

MAIKEL:

Dit is je kans, Pap!

Jan staat op en loopt naar de tafel.
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JAN:

Luister, Majesteit. Dit is gewoon een misverstand. We zijn verkeerd gereden. Ik had een andere
afslag moeten hebben. Luister, we pakken gewoon onze spulletjes, nemen de auto mee en rijden
gewoon terug. Niemand heeft last van ons, en u kunt rustig verder gaan met uw middeleeuwse
spelletjes.

Hij wil zijn camera pakken, maar MIRANDA en Althea houden hem tegen. Ze pakken de camera, maar daarbij gaat
per ongeluk de flits af. Iedereen schrikt.
MIRANDA:

Zie Majesteit! Voldoende bewijs. Deze man is een tovenaar. Hij heeft macht over de bliksem.

AZALEA:

Majesteit, deze man moet morgenochtend bij zonsopgang worden onthoofd. Waarschuw de beul.

De wachters nemen Jan mee af en keren daarna terug.
VICTORIA:

We hebben geen beul, Gravin. De laatste keer dat er iemand is onthoofd is 300 jaar geleden.

AZALEA:

Dan hebben we nu een vacature! Goed voor de werkgelegenheid in ons land. Is er iemand die iets
wil bijverdienen?

Ze kijkt de zaal rond, maar niemand reageert. Dan komt de Hofnar op.
HOFNAR:

Roosje, Roosje!

AZALEA:

Ik heet geen Roosje, ik ben Gravin Azalea en dat weet je!

De Hofnar tovert een roos uit zijn mouw en geeft hem aan Azalea.
HOFNAR:

Kiekeboe! Hier is je roosje, Azalea. Ik hoorde dat jullie een beul zoeken? Ik, zei de gek, heb laatst
heel goed geholpen met hout hakken. Dus een hoofd afhakken moet ook wel lukken. Ik bied me
aan.

Iedereen lacht, behalve de Nederlanders.
KONINGIN:

Hofnar, je bent een man van veel talenten, maar onthoofden? Nee, dat zie ik je toch niet doen.

Lobelia komt op.
LOBELIA:

Hé. Heb ik iets gemist? Ik hoorde iets over onthoofden? Leuk! We kunnen altijd een feestje
gebruiken. De laatste executie is al weer veel te lang geleden.

[16. HET SCHAVOT]
LOBELIA:

Ik heb al veel te lang geen bloed meer gezien
Zo’n mooie executie bij zonsopgang op het plein
Een menigte nieuwsgierigen, want iedereen wil zien
Hoe bloedig straks het einde zal zijn.
De beul met zwarte kap komt langzaam dichterbij
en stap voor stap beklimt hij het schavot
het scherpe zwaard hangt nog geduldig aan zijn zij
Een enkeling bidt zachtjes tot zijn God.
De beul staat klaar en heft zijn zwaard
het eerste zonlicht fonkelt in het staal
En met één ferme klap heeft hij de klus geklaard.
het geroezemoes verstomt, ze zwijgen allemaal.
Het afgehakte hoofd valt netjes in de mand
Zo komt een moordenaar aan zijn eind
En tien minuten later is er niets meer aan de hand
Het schouwspel is voorbij en het publiek verdwijnt.
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KONINGIN:

Volgens mij heb ik hem nog niet veroordeeld, Barones. Wachters neem de man mee. Ik zal later mijn
vonnis vellen. Eerst wil ik weten wat de vrouw te vertellen heeft. Wat heeft u te zeggen op de
beschuldigingen?

TRUUS:

Nou, zoals ik al zei, we moeten naar hotel Die Sonne, en niet hier.

ALTHEA:

U bedoelt dat dit een misverstand is?

TRUUS:

Ja. Gelukkig, u begrijpt het.

ALTHEA:

En hoe zit het dan met deze magische voorwerpen? Iemand heeft gehoord dat er een stem
opgesloten zit in dit doosje.

Zij pakt de TomTom.
OPNAME:

Probeer om te keren.

Althea laat van schrik het doosje vallen.
VICTORIA:

U bent dus een stemmendief! Wie zijn stem heeft u daarin opgesloten?

TRUUS:

Dat is onze Tomtom.

VICTORIA:

En die arme Tom, wie het ook zijn mag, moet dus verder zonder stem door het leven?

TRUUS:

Nee, ik bedoel de Tomtom. Die wijst ons de weg.

OPNAME:

Na driehonderd meter links afslaan.

ESMEE:

Zie je nou wel! Ik zei toch dat het na 300 meter was! En niet na 50!

AZALEA:

Wachters! Neem deze vrouw ook mee. En waarschuw de stalmeester dat hij vier paarden in
gereedheid brengt. Deze stemmendief wordt morgen bij zonsopgang gevierendeeld!

KONINGIN:

Ho, ho. Volgens mij heb ik daar ook nog iets over te zeggen. Neem deze vrouw mee en sluit haar op
in afwachting van mijn vonnis.

De wachters nemen Truus mee af.
TRUUS:

Nee, niet doen! Blijf van me af! Jan! Help me, ze zitten aan me.

ESMEE:

Mam!

Lobelia loopt naar de tafel en pakt de tomtom.
LOBELIA:

Zo. Nu dat geregeld is, neem ik dit ding wel mee. Praat er tenminste nog eens iemand tegen me.

Lobelia en de Hofnar gaan af.
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MAIKEL:

Es, stil. Ik begin het idee te krijgen dat ze het hier echt menen.

ESMEE:

Wat?

MAIKEL:

Dat ze echt geloven dat we tovenaars zijn, of zo. Volgens mij zijn deze nerds een beetje blijven
hangen in de tijd. Stel nou…..wacht.

Maikel staat op. Hij maakt een overdreven diepe buiging.
MAIKEL:

Majesteit, mag ik een vraag stellen?

AZALEA:

Wij stellen hier de vragen, vreemdeling.

ALBORADA:

Tante Azalea! Toe, het zijn ook nog maar kinderen. Jullie hebben hun ouders al ter dood veroordeeld.
Geef ze een kans om uit te leggen wat ze hier doen.

KONINGIN:

Dochter, je hebt wijs gesproken. Vreemdeling, stel je vraag.

MAIKEL:

Het klinkt misschien een beetje gek, maar in welk jaar leven we?

KONINGIN:

Wel, in het jaar onzes Heren 2010, natuurlijk.

MAIKEL:

En komt u wel eens buiten uw land?

KONINGIN:

Ons land is omringd door hoge bergen. Achter de bergen is niets dan wildernis en chaos.

MAIKEL:

Aha! Niet dus. Ik begin het misverstand te begrijpen, Majesteit. Mag ik nog één vraag stellen?
Wanneer is het voor het laatst gebeurd dat er een vreemdeling naar uw land is gekomen?

KONINGIN:

Wel, dat was…..ehm….

VICTORIA:

Zo’n 200 jaar geleden is er een vreemde man van over de bergen gekomen. Niemand weet waar hij
vandaan kwam. Hij had allemaal verhalen over andere landen en volkeren, maar hij werd niet
geloofd.

MAIKEL:

Nou, het was wel waar hoor. Er is een hele wereld achter de bergen, en die wereld heeft zich ook al
heel ver ontwikkeld. Met allemaal nieuwe uitvindingen en dingen die uw land nog niet kent.

ESMEE:

En wij komen uit een ander land: Nederland genaamd. En we zijn niet met een draak gekomen,
maar met een auto.
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VICTOR:

Een auw-too?

ESMEE:

Een auto. Een voertuig met een motor. Een soort koets, maar dan zonder paarden.

MAIKEL:

We zijn geen tovenaars, of heksen of buitenlandse spionnen. We wonen gewoon in een ander land
en zijn op reis per ongeluk verdwaald.

ESMEE:

Mijn vader heeft de verkeerde weg genomen. Ik zei nog dat hij niet die weg in moest, maar hij was
eigenwijs.

AZALEA:

Onbegrijpelijk! Allemaal onzin verhalen van een stel bedriegers!

ALBORADA:

Maar tante, wat voor reden zouden deze mensen anders hebben om hier te komen? Ze hebben ons
niet aangevallen, ze hebben ons niets gedaan, wat nou als hun verhaal gewoon waar is. Misschien is
de wereld wel veel groter dan we altijd hebben gedacht.

VICTOR:

Misschien moeten we deze mensen de kans geven over hun wereld te vertellen. Daar kunnen we
gewoon nog van leren.

MIRANDA:

Maar die magische voorwerpen dan? Stemmen in doosjes, bliksem uit dat rare voorwerp?

MAIKEL:

Dat zijn geen magische voorwerpen, dat zijn voor ons gewone dingen. Met die camera kun je foto’s
maken. Een soort schilderijen die je kunt bewaren. En de flits is voor als er te weinig licht is. Kom ik
laat het zien.

Maikel pakt de camera en maakt een foto. Hij laat de foto zien aan de Koningin.
KONINGIN:

Ongelooflijk. Daar sta jij, Azalea! En Althea en Miranda. Maar wie is die vrouw die daarnaast zit? O,
wacht, dat ben ik zelf, maar dan heel klein.

ALBORADA:

Moeder, ik vind dat u deze mensen vrij moet laten. Ze zijn anders dan wij, omdat ze uit een ander
land komen. Maar ze zijn niet gevaarlijk. Hun ‘tovervoorwerpen’ zijn vreemd voor ons, maar bezitten
geen magische krachten.

VICTOR:

Ze zijn wel gek, maar niet gevaarlijk.

KONINGIN:

Hm…laat me denken.

Lobelia komt op met de Tomtom in haar handen.
LOBELIA:

Zit er garantie op dit ding van die vreemdelingen? Hij zegt steeds dat ik me moet omdraaien. Maar
als ik dat twee keer heb gedaan sta ik weer net zo als aan het begin. Kan het niet iets anders
zeggen? Nou snap ik waarom ze zijn stem hebben opgesloten. Je zult toch zó saai zijn.

De Koningin gaat staan.
KONINGIN:

Landgenoten, Ik heb besloten deze vreemdelingen het voordeel van de twijfel te geven. Laat ze
voorlopig vrij, praat met ze, luister naar hun verhalen en probeer de waarheid te achterhalen. Jullie,
vreemdelingen, mogen echter het kasteel nog niet verlaten tot we ons definitieve oordeel hebben
geveld. Wachters, maak hun boeien los en haal de man en de vrouw uit de kerker. Ze zijn vrij om te
gaan en staan binnen het kasteel en voorlopig behandelen we ze als onze gasten.

De wachters maken de boeien van Maikel en Esmee los. De wachters, Maikel en Esmee gaan af.
KONINGIN:

Het is een vermoeiende dag geweest. Grootmeesteres, de vreemdelingen dineren vanavond bij ons
aan tafel. We gaan maar eens nader kennismaken en luisteren wat deze vreemde buitenwerelders
te zeggen hebben.
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ALTHEA:

Ja, Majesteit.

De Koningin gaat af. Alle anderen volgen.
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ALBORADA
VICTOR
ESMEE
MAIKEL
BEDIENDEN (KOOR)
LOBELIA

Alborada, Victor, Maikel en Esmee komen op. Bedienden richten ondertussen de zaal in voor het diner van ’s
avonds.
ALBORADA:

Nou, en dit is dus de troonzaal, maar die hebben jullie al genoeg gezien.

Alborada en Victor gaan aan de tafel zitten. Maikel en Esmee volgen.
MAIKEL:

Moeten jullie niet op die troon zitten, dan?

ALBORADA:

Alleen bij officiële gelegenheden gelukkig.

VICTOR:

Ze zitten helemaal niet lekker.

ESMEE:

Goh, ik kan het allemaal nog steeds niet echt vatten. Zitten we zo maar aan tafel met een echte
prins en een echte prinses. Het lijkt wel of ik droom. Het lijkt me zo heerlijk om een prinses te zijn.
Iedereen is aardig tegen je, je hoeft niks zelf te doen, mooie kleren….

ALBORADA:

Nou, geloof me, er is geen bal aan.

Esmee en Maikel kijken geschokt
MAIKEL:

Hoe kun je dat nou zeggen? Je hebt toch alles, een mooi kasteel, bedienden, jij wordt later Koning…

ALBORADA:

Nee echt, het is helemaal niet leuk.

VICTOR:

Het is niet leuk als je niet kunt kiezen. Als je je hele leven al weet dat je later Koning moet worden.
Als je niet kunt kiezen welke kleren je wilt dragen. Als je niet kunt kiezen om ’s middags te gaan
zwemmen in het meertje, zoals de andere kinderen in dit land dat wel kunnen.

MAIKEL:

Maar het duurt toch nog heel lang voordat je Koning moet worden? Je moeder is nu toch Koningin?

ALBORADA:

Nee mijn moeder is officiëel regentes. Sinds vader is overleden regeert zij het land totdat Victor 18
jaar is. Dan wordt hij Koning.

VICTOR:

En dan heb je nog de etiquette.

ESMEE:

De wat?

ALBORADA:

De regels, voorschriften en tradities van het Hof van Groot-Lyrië.

VICTOR:

En Tante Azalea, die ze allemaal uit haar hoofd kent. Volgens mij heeft ze de helft zelf verzonnen,
alleen om ons te pesten.
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MAIKEL:

Maar wie is dat dan?

ALBORADA:

Tante Azalea, of eigenlijk Gravin Azalea is de oudere zus van mijn vader. En haar enige taak lijkt het
wel om te controleren of alles aan het Hof wel gaat volgens de regels.

VICTOR:

En de voorschiften.

ALBORADA:

En de tradities. Zoals dat ze altijd maar rondzeulen met dat schilderij van mijn vader. En omdat een
van onze suffe over-over-overgrootvaders ooit een keer heeft bedacht dat we zout over onze
linkerschouder moeten strooien tegen de boze geesten, doen we dat nog steeds.

ESMEE:

Maar dat is belachelijk.

VICTOR:

Nee, dat is traditie, en (imiteert tante Azalea) “tradities zorgen voor een gevoel van betrouwbaarheid
en veiligheid in het land” zegt Tante Azalea.

ESMEE:

Maar verandert er dan nooit eens iets? Er kunnen toch ook nieuwe regeltjes komen?

ALBORADA:

Ja, als het Tante Azalea zo uitkomt. Maar nooit een regel waar wij iets aan hebben. En regels
afschaffen dat kan al helemaal niet. Ook al zijn ze compleet onzin. Nee, jullie leven lijkt ons veel
leuker. Reizen, vreemde landen zien en dan al die rare apparaten.

ESMEE:

Nou, wij hebben school.

VICTOR:

School? Wat is dat?

ESMEE:

School is een groot gebouw, waar ouders hun kinderen naar toe sturen, in de hoop dat ze daar alles
doen, wat ze thuis niet mogen.

MAIKEL:

En daar zijn andere volwassenen, die dan doen alsof ze je ouders zijn en die je ook allemaal
regeltjes en dingen willen bijbrengen. Dus eigenlijk zijn we niet zo heel anders dan jullie. Alleen
hebben wij iPods en camera’s, en jullie hebben een kasteel en bedienden.

ALBORADA:

Wat is dat, een Aipot?

MAIKEL:

Kijk, dit. Er komt muziek uit, kun je naar luisteren of op dansen.

ALBORADA:

Dansen jullie ook? Wij ook. Het menuet, de bourree en het leukst vind ik de sarabande.

ESMEE:

Hoe gaat dat dan?

ALBORADA:

Nou zo.

[17. SARABANDE]
MAIKEL:

Nou, wij dansen zo.

Hij pakt zijn iPod en twee kleine boxjes en start de muziek
[18. HOUSE]
Maikel en Esmee dansen, Alborada en Victor doen voorzichtig mee. Lobelia komt op en danst ook mee.
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AZALEA

Tante Azalea komt op.
AZALEA:

Onbegrijpelijk! Wat is dit voor een herrie? Victor! Alborada! Wat zijn jullie aan het doen! En Lobelia!
Dit had ik niet van je verwacht. Nou, ja, eigenlijk ook wel.

LOBELIA:

Dit is vet, Azalea! Muziek van de buitenlanders!

AZALEA:

Hoe noemde je dat? Vet? Wat is dat voor een rare uitdrukking?

LOBELIA:

Vet! Dat betekent ‘het is geweldig’. Maikel en Esmee noemen dat ‘vet’.

AZALEA:

Onbegrijpelijk! Wat een absurd taalgebruik. En al die rare bewegingen die jullie maken. Alborada, je
bent je toch nog wel bewust dat je een prinses bent?

ALBORADA:

Ja, Tante.

AZALEA:

Nou, gedraag je dan ook als een prinses! En jij Victor, als toekomstige koning van het land, zou je
toch je verantwoordelijkheden moeten kennen! Schaam je!

ESMEE:

Waarom doet u zo streng tegen ze, mevrouw? Ze willen alleen maar iets leren van onze cultuur.

AZALEA:

Cultuur? Onbegrijpelijk dat je dat niet begrijpt, Het gaat om ónze tradities, onze normen en waarden
en ik wil niet dat die verdwijnen door een stelletje buitenlanders dat hier toevallig verzeild is geraakt.

[19. ONBEGRIJPELIJK!]
AZALEA:

Onbegrijpelijk! ’t Is onbegrijpelijk!
Die buitenlandse mensen zijn zo raar.
Echt onbegrijpelijk!
Ziet niemand in ons land dan het gevaar?
Iedereen die vertrouwt ze
maar niemand beschouwt ze
als gevaar voor de rust in ons land
Iedereen die verwent ze,
maar niemand die kent ze
Niemand gebruikt zijn verstand.
Onbegrijpelijk! Zeer onbegrijpelijk!
Die buitenlandse mensen zijn zo raar.
Hoogst onbegrijpelijk!
Ziet niemand in ons land dan het gevaar?
Ze lachen en ze praten
Niemand heeft ze in de gaten
Niemand heeft door wat ze hier doen.
Wie weet wat zij proberen?
Je ziet toch aan hun kleren
Ze hebben geen besef van fatsoen.
Ze lijken te vertrouwen
Maar we zullen het berouwen,
want niemand ziet wat er gebeurt.
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Ze gaan ons infiltreren,
verbuitenlandiseren,
Dus ben ik de enige die zeurt.
Onbegrijpelijk! Zeer onbegrijpelijk!
Die buitenlandse mensen zijn zo raar.
Hoogst onbegrijpelijk!
sprekend:
Ziet niemand in ons land dan het gevaar?
Ben ik dan echt de enige die het ziet?
Waarom ben ík altijd degene die het slechte nieuws moet brengen?
Heb ik nog niet genoeg geleden?
zingend:
Onbegrijpelijk!

AZALEA:

Onbegrijpelijk! Lobelia, kom mee.

Azalea draait zich demonstratief om en gaat af. Lobelia volgt. De kinderen wachten tot ze af zijn en beginnen dan
te lachen.
MAIKEL:

Wat een heks!

ESMEE:

(imiteert Tante Azalea) Onbegrijpelijk!

ALBORADA:

Snappen jullie nou wat ik bedoel,als ik zeg dat het helemaal niet leuk is om een prinses te zijn.

VICTOR:

In iedere geval niet met zo’n tante.

MAIKEL:

Maar dat maakt niet uit. Iedereen heeft zijn eigen Tante Azalea. Of het nou je moeder is, of je
mentor op school, of gewoon een leraar die de pest aan je heeft. Er is altijd wel een volwassene die
zeurt dat we het niet goed doen. Ik snap dat niet. Volwassenen zijn toch ook ooit jong geweest? Een
beetje meer begrip zou je wel verwachten.

ALBORADA:

Onbegrijpelijk!

Ze lachen.
VICTOR:

Maar jullie zullen vanavond bij het diner wel zien dat we heel veel tradities hebben.

ALBORADA:

Komen jullie mee, dan laat ik jullie mijn torenkamer zien.

Alborada, Victor, Maikel en Esmee gaan af.
ESMEE:

Heb jij een torenkamer? Zie je wel dat het leuk is om prinses te zijn. Ik ga tegen pap zeggen dat ik
ook een torenkamer wil.
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AZALEA
VICTORIA
ALTHEA
MIRANDA
WACHTER 1
WACHTER 2
LOBELIA
LAKEI
BEDIENDEN
JAN
TRUUS
HOFNAR

Gravin Azalea, Hofmeesteres Victoria en Adjudant Althea komen op, gevolgd door de twee wachters die hun plaats
bij de deur innemen.
VICTORA:

Ik moet zeggen, alles ziet er keurig uit.

AZALEA:

Toch vind ik het onbegrijpelijk dat die buitenlanders zomaar mogen mee-eten. Hare Majesteit
behandelt ze als gasten.

MIRANDA:

Maar, zo erg is dat toch niet? Ze gedragen zich toch?

AZALEA:

Ja, maar dit is pas het begin. Eerst komen er een paar. Ze doen alsof ze heel aardig zijn, maar
ondertussen beïnvloeden ze onze jeugd. Ze dragen rare kleren, dansen op vreemde
muziek…..vanmiddag waren Hunne Koninklijke Hoogheden de prins en de prinses aan het dansen
op die rare buitenlandse muziek. Het zag er niet uit! Nou, en voor je het weet brengen ze hun familie
hier naar toe. En over een paar jaar wonen hier meer buitenlanders dan ons eigen volk en praten we
allemaal zo raar en eten we rare dingen en dansen we op rare muziek.

De lakei komt op. Hij maakt een buiging voor Gravin Azalea
LAKEI:

Hoogheid, de kok meldt dat alles gereed is voor het diner.

AZALEA:

Geweldig. Hier is ook alles klaar. Grootmeesteres, breng uw mensen in paraatheid.

VICTORIA:

Jawel, Gravin.

Victoria gaat af.
AZALEA:

Adjudant, geef door dat het diner kan beginnen.

ALTHEA:

Jawel, Gravin. Lakei, geef door dat het diner kan beginnen.

LAKEI:

Jawel, Adjudant.

De lakei gaat af.
[20. BOURREE]
Terwijl de muziek klinkt gaat Althea naar de deur.
ALTHEA:

{tekst volgt, ivm volgorde opkomst}
…Jan Bakker, loodgieter uit het buitenland en zijn vrouwe Truus. Maikel Bakker, Esmee Bakker.

ALTHEA:

Wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Victor de Zevenentwintigste, Koning van Groot Lyrië,
Burggraaf van Klein-Lyrië, Baron van Onderberg tot Bovenberg enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts,
en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Fantolia.
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Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Alborada en Prins Victor.
Iedereen buigt als de Koninklijke Familie binnenkomt. Lobelia komt op.
LOBELIA:

Ho. En ik. Ik doe ook mee.

ALTHEA:

En Barones Lobelia.

HOFNAR:

En ik dan? Word ik niet aangekondigd?

ALTHEA:

Nee. Jij bent personeel. Jij wordt niet aangekondigd.

HOFNAR:

Maar ik ben een hele belangrijke gast. Ik zorg voor vrolijkheid.

De Hofnar pakt de staf van Althea en stampt op de vloer.
HOFNAR:

Dames en heren: zijne Koninklijke Grappigheid: De Hofnar!

Iedereen klapt.
HOFNAR:

Zie je nou wel!

Hij geeft de staf terug aan Althea.
Als de Koningin gaat zitten schuift iedereen aan. Iedereen voert het zoutritueel uit.
[21. MENUET]
Zodra de muziek start klapt Victoria in haar handen. Bedienden komen op met grote schalen eten en plaatsen die
op tafel. Wijn wordt ingeschonken in bekers. Als de dansgroep weer af is valt men aan op het eten.
Iedereen pakt en eet met zijn handen.
TRUUS:

Moet je kijken, ze eten niet eens met mes en vork. En dan zeggen ze nog dat wij raar zijn.

ESMEE:

Ze hebben hier nog nooit van bestek gehoord mam. Dit hoort zo.

MAIKEL:

Bij MacDonalds mag je toch ook met je handen eten?

JAN:

Dat is anders, dat is niet bij de Koningin. Beatrix eet toch ook niet met haar handen?

MAIKEL:

Nou, die eet toch ook wel eens een patatje voor de tv?

ESMEE:

En dan eet ze toch ook gewoon met haar vingers?

ALBORADA:

Over wie hebben jullie het?

MAIKEL:

Ons land wordt ook bestuurd door een koningin, maar bij ons is zij echt de Koningin, niet tijdelijk
bedoel ik.

ALBORADA:

Moeder, hoort u dat? Zij hebben een koningin als staatshoofd. Zij wel. En ik mag geen koningin
worden. Dat is toch niet eerlijk?

KONINGIN:

Natuurlijk, natuurlijk. In het buitenland gelden andere regels. Maar als zij een Koningin hebben
moeten we haar maar eens uitnodigen om hier te komen. Ik zal graag een stukje Lyrische
Geitenkaas met haar delen.

ALBORADA:

Daar gaat het helemaal niet om, moeder. Het gaat erom dat een vrouw daar wel koningin kan
worden. En hier niet.
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KONINGIN:

En hebben jullie ook een eerste minister?

ESMEE:

Ja, Pieter-Jan Kopshout.

KONINGIN:

Zie je wel. Dat is een man. En bij ons is de eerste minister een vrouw. De zaken in het buitenland zijn
gewoon anders.

ALBORADA:

Ik vind het niet eerlijk!

KONINGIN:

Alborada, lieverd, daar hebben we het toch al zo vaak over gehad? Het is nou eenmaal zo. Accepteer
de dingen die je niet kunt veranderen.

VICTOR:

Ik ben het met Alborada eens. Ik vind ook dat zij koningin moet worden. Dan hoef ik het tenminste
niet. Nou ja, koning dan.

AZALEA:

Ik denk dat wij onze gasten niet moeten vervelen met deze discussies.

Dansgroep komt op.
KONINGIN:

Victor, misschien wil jij Juffrouw Esmee ten dans vragen?

VICTOR:

Vet! Esmee, mag ik deze dans van je?

AZALEA:

Wat zei u daarnet, Hoogheid?

VICTOR:

Mag ik deze dans van je?

AZALEA:

Nee daarvoor. Zei u nou ‘vet?

VICTOR:

Eh…ja, tante Azalea. Dat betekent cool, gaaf, dik, lauw. Eh…leuk dus.

AZALEA:

Lauw? Wat is dat voor een ontaal?

VICTOR:

Dat heb ik van onze gasten geleerd. Die zeggen dat zo in hun taal.

AZALEA:

Onbegrijpelijk! U bent Kroonprins van Groot-Lyrië.

LOBELIA:

Ach, de jeugd is vernieuwend.

AZALEA:

Maar een kroonprins van Groot-Lyrië zegt niet ‘lauw’ of ‘vet’. Die zegt gewoon zoals het hoort: leuk,
of geweldig of in het uiterste geval: ‘mieters’

VICTOR:

Ja Tante. Esmee, mag ik deze dans van je?

ESMEE:

Ja natuurlijk, mieters!

MAIKEL: (tegen Alborada) Zullen wij ook?
De vier kinderen staan op en lopen naar voren.
ALBORADA:

Kapelmeester! Een Sarabande!

ESMEE:

Een Sarawatte?

ALBORADA:

Zo heet zo’n dans, een sarabande.

Alborada en Maikel en Victor en Esmee leiden in een oude dans. De dansgroep danst mee.
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[SARAWATTE 1]
VICTOR:

Ik vond dat wat jullie vanmiddag deden eigenlijk veel leuker. Kunnen jullie dat niet nog een keer
laten zien?

ESMEE:

Ja hoor. Maar dan hebben we wel andere muziek nodig. (tegen de muzikanten) Eh…meneer…

ALBORADA:

Dat is de Kapelmeester

ESMEE:

Meneer de Kapelmeester? We willen graag wat andere muziek. Wat meer bas er in en wat meer
slagwerk.

[SARAWATTE 2]
LOBELIA:

Zo wordt het leuk!

MAIKEL:

Ja, en nou de trompet erbij en wat sneller. En een beetje meer swingen!

[SARAWATTE 3]
JAN:

Weet je, ik heb vanmiddag met die muziekjongens staan kletsen en we hebben wat in elkaar
geknutseld. Ik heb ze de 21e eeuw in geklust. Kom maar met dan ding mannen!

Drumstel wordt opgereden.
[SARAWATTE 4]
Geleidelijk ontstaat een heel ander muziekstuk. Maikel danst met Alborada en Victor met Esmee. De dansgroep en
Barones Lobelia doen mee. Even later beginnen ook de hofdames en de bedienden mee te dansen.
Dan staat de Koningin op en probeert ook mee te doen. Omdat de Koningin meedoet moet iedereen
wel proberen mee te dansen. Alleen Tante Azalea weigert te dansen en staat boos aan de kant te
kijken.
De muziek wordt rustiger en de kinderen staan dicht tegen elkaar te dansen. Dan stormt Tante
Azalea naar voren.
AZALEA:

STOP! Onbegrijpelijk! Majesteit. Dit kan toch niet. Dit is in strijd met het hele protocol. Zulke
intimiteiten tussen Hunne Koninklijke Hoogheden en die…die…die vreemdelingen. Onbegrijpelijk!
Dat u dit toestaat!

LOBELIA:

Nou….eh….ik vond het wel leuk.

KONINGIN:

Wat lichaamsbeweging is goed voor een mens.

AZALEA:

Maar u bent de Koningin. U moet het goede voorbeeld geven. Waar blijven de normen en de
waarden? Wat blijft er zo nog over van de deugden van ons land?

KONINGIN:

…Ehm…sorry….ik liet mij even gaan geloof ik. Maar Azalea, je hebt gelijk…zoals altijd, geloof ik. Kom.
Landgenoten. Het feest is ten einde. Het is weer mooi geweest. Azalea roept….nou ja ik bedoel de
plicht roept. Wij Fantolia, Koningin-Regentes van Groot-Lyrië hebben een mooie avond gehad.
Morgen is er weer een dag. Maar eh…kapelmeester? U zorgt er voor dat u deze muziek verder
bestudeert. Ik zie mogelijkheden.

KAPELMEESTER:
KONINGIN:

Jawel, Majesteit.

Dan besluiten wij, Fantolia, dat de Koninklijke Bedtijd nadert. Wij trekken ons terug in onze
vertrekken.
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Allen staan op. De Koningin, Tante Azalea, Adjudant Althea, Minister Miranda en Grootmeesteres Victoria gaan af.
Als niemand kijkt geeft Alborada Maikel een zoen op zijn wang. Lobelia staat vanaf de zijkant te
kijken en gaat dan af.
ALBORADA:

’t Was leuk Maikel. Als we onder Tante Azalea uit kunnen komen gaan we morgen gewoon verder, ja?

MAIKEL:

Het is me een genoegen….Hoogheid.

ALBORADA:

O! Noem me niet zo. Ik haat dat.

ESMEE:

Doei Alborada.

VICTOR:

Hoe zeg je dat? Doei?

MAIKEL:

Ja, gewoon doei.

ALBORADA:

Nou, doei dan.

VICTOR:

Tot morgen.

ESMEE:

Doei.

Alborada en Victor gaan af. Esmee en Maikel lopen naar Jan en Truus.
JAN:

Nou zeg, wat een avond. Ik geloof wel dat jullie de boel hier een beetje hebben wakker geschud. Wat
een duf gedoe.

TRUUS:

Nou, pas maar op dat jullie niet veel te ver gaan. Straks komt er hier nog een relo….relovusie

MAIKEL:

Revolutie, mam. Zag je dat? Ze zoende me.

TRUUS:

Wie?

MAIKEL:

Nou, de prinses.

TRUUS:

Dat meen je niet?

MAIKEL:

Jawel, op mijn wang.

TRUUS:

Schei uit. Je blijft bij haar uit de buurt hoor je dat! Straks dan worden we weer opgepakt en
opgehangen en in vieren gedeeld, omdat jij niet met je poten van de prinses af kan blijven. Jullie
allebei. Blijf morgen maar weg van die koningslui. Ik hoop dat ze ons nog eens een keer laten gaan.
Als het nog lang duurt dan zijn we onze reservering in Hotel Die Sonne kwijt. En dan kennen we weer
naar huis.

ESMEE;

Kunnen, mam

JAN:

Ja dat zal wel. Maar mama heeft gelijk. We moeten verstandig wezen. Ze hebben ons al niet
opgeknoopt, dat is een begin, maar we moeten ook niet overdrijven. Bescheidenheid! Dat moet het
zijn. Bescheidenheid.

TRUUS:

Kom, en nou naar bed. Het is al laat.

MAIKEL:

Mieters!

Jan, Truus, Esmee en Maikel gaan af.
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BEDIENDEN (KOOR)
LAKEI
SCHILDKNAAP
WACHTER 1
WACHTER 2
INE

De Bedienden, de Lakei en de Schildknaap komen op. Ze beginnen alles af te ruimen.
[23. ALLES VOOR DE KONINGIN]
KOOR
Poetsen, boenen, soppen,
dweilen, vegen, kloppen,
alles voor de Koningin.
Blinken, stralen, schuimen,
alle troep opruimen,
alles voor de Koningin.
Elke avond eten koken.
Elke dag de stal schoonmaken.
‘Meisje zadel snel mijn paard!’
Vissen vangen, vissen roken,
fakkels draaien, kaarsen maken.
‘Kok, waar blijft de appeltaart?’
Wassen, strijken, vouwen,
deuren openhouwen,
alles voor de Koningin.
Nergens vieze vlekken?
Dan de tafel dekken,
alles voor de Koningin.
Wie moet op de geiten passen,
lunch serveren, eier rapen?
Wie staan dag en nacht paraat?
Wie mag alle kleren wassen?
Wie poetst het familiewapen?
Wie zijn hier van vroeg tot laat?
Wij zijn degenen waar het hele hof om draait.
Wij zijn de mensen waar het werkelijk om gaat.
Stalknecht, dienstmeid, keukenhulp, lakei.
Werkelijk onmisbaar, wij, wij, wij!
Poetsen, boenen, soppen,
dweilen, vegen, kloppen,
alles voor de Koningin.
Blinken, stralen, schuimen,
alle troep opruimen,
alles voor de Koningin.
sopranen:
Elke dag de vloeren vegen.
Elke ochtend broden bakken.
Kind, waar is het perkament?
Elke dag de poepdoos legen,
dingen sjouwen, spullen pakken,
als je een bediende bent.

alten:
Stalknecht,
dienstmeid,
keukenhulp, lakei.
Wachter,
schildknaap,
keukenhulp, lakei!
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allen:
Wassen, strijken, vouwen,
deuren openhouwen,
alles voor de Koningin.
Nergens vieze vlekken?
Dan de tafel dekken,
alles voor de Koningin! (3x)

SCHILDKNAAP: Wat een troep hebben ze er weer van gemaakt.
LAKEI:

Ja. Zij lekker eten, beetje feesten. En wij? Wij mogen de rotzooi opruimen.

SCHILDKNAAP: Maar… het is wel de Koninklijk Rotzooi.
LAKEI:

Alsof dat enig verschil maakt. Rotzooi is rotzooi. Of het nou koninklijk is of niet.

De twee Wachters komen op. Ze ploffen vermoeid op de tronen neer.
WACHTER 1:

Nou, dat was me het avondje wel. Wat vind jij er nou van?

WACHTER 2:

Ik vond het helemaal niets. We hebben de hele avond gestaan.

SCHILDKNAAP:Ja, waarom eigenlijk? Jullie staan normaal nooit de hele avond op wacht.
WACHTER 1:

Dat komt door die buitenlanders..

WACHTER 2:

Gravin Azalea is bang dat ze iets willen uithalen. Iedereen in slaap toveren of zo.

LAKEI:

Ja en dan moet er zeker een prins komen om iedereen weer wakker te kussen…… of een dappere
lakei.

SCHILDKNAAP: Of een andere kikker.
Ze lachen.
WACHTER 1:

Nou ik vond ze in het begin wel griezelig, met hun bliksemtoestel en die stem in hun doosje.

WACHTER 2:

Nou ik niet hoor. Dapper en koelbloedig heb ik ze tegengehouden.

SCHILDKNAAP: Nou, volgens mij scheet je ondertussen in je broek. Ik vind ze wel leuk.
LAKEI:

Die Nederlanders? Die Truus is zo dom als een ezel.

SCHILDKNAAP: Toch zijn ze heel gewoon. Ik bedoel, ze zijn wel raar, maar toch ook wel menselijk. Die kinderen
hebben soms ook gewoon ruzie met hun ouders.
Ine komt op.
INE:

Wie heeft er ruzie met zijn ouders?

WACHTER 2:

Die Nederlandse kinderen. Wat doe jij nou weer hier? Moet jij geen draken vangen?

INE:

Ha, ha, ha. Grappig hoor. Wist ik veel dat dat geen draak was, maar een voertuig. Hoe noemen ze
dat ook al weer?

SCHILDKNAAP: Dat is een automobiel, geloof ik. Daar rijden ze allemaal in, vertelde die Maikel. Lijkt me onwijs leuk.
LAKEI:

Onwijs? begin jij nou ook al?
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WACHTER 1:

Vet, onwijs, auto, ik leer toch een hoop deze week. Ik word nog eens slim van die buitenlanders..

WACHTER 2:

Zere voeten krijg ik van ze. Maar ik geef toe, ik vind ze wel leuk.

LAKEI:

Weet je wie ze ook wel leuk vindt, die Nederlanders? En dan bedoel ik vooral die jongen, die Maikel.

WACHTER 1:

Nee? Wat bedoel je?

LAKEI:

Volgens mij is ze verliefd op hem.

INE:

Wie is verliefd op hem.

LAKEI:

Weet je wie ik hem zag zoenen?

SCHILDKNAAP: Nou, vertel.
LAKEI:

Nou ja, ik zag het niet zelf, maar Barones Lobelia vertelde dat ze hun had gezien.

WACHTER 1+2: Wie dan?
LAKEI:

De Prinses. Prinses Alborada zoende Maikel. Recht op zijn mond. En niet zomaar één keer, nee, wel
vijf minuten lang.

SCHILDKNAAP: Cool.
INE:

En zoende hij terug?

LAKEI:

Weet ik veel. Dat heeft ze niet verteld.

WACHTER 1:

Wie, de Prinses?

LAKEI:

Nee, Barones Lobelia. Maar daarna gingen ze samen weg naar boven.

WACHTER 2:

Dat meen je niet? O, als Gravin Azalea dit hoort worden we ontslagen.

WACHTER 1:

Ontslagen? Onthoofd worden we. Gevierendeeld. Geradbraakt. Alles tegelijk.

INE:

Nou, dan moeten jullie het aan niemand vertellen. Da’s toch simpel.

WACHTER 2:

Maar jij dus ook niet.

INE:

Wie luistert er nou naar mij. Sinds die draak gelooft niemand mij meer.

SCHILKNAAP: Ik mag het toch wel aan de keukenmeid vertellen?
WACHTER 1+2: Nee!
LAKEI:

We kunnen beter uit elkaar gaan nu. Straks hoort Gravin Azalea ons nog. Op de een of andere
manier hoort die altijd alles.

WACHTER 1:

Maar denk erom: mondjes dicht.

INE:

Ja hoor.

SCHILDKNAAP: Welterusten.
WACHTER 2:

Sst.

LAKEI:

Sst.
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Allen gaan af.
===EINDE DERDE AKTE===

DETAILS ROLVERDELING

PERSONAGE

OMSCHRIJVING

J/M

SOORT ROL

ZANG

DANS

Prinses Alborada

Prinses van Groot-Lyrië

M

Hoofdrol

JA

JA

Prins Victor

broer van Alborada, kroonprins van Groot-Lyrië

J

Hoofdrol

JA

JA

Gravin Azalea

Tante van Alborada en Victor, lid van de Hofraad

M

Hoofdrol

JA

JA

Maikel

Nederlandse jongen op vakantie

J

Grote rol

NEE

JA

Esmee

zusje van Maikel

M

Grote rol

JA

JA

Koningin Fantolia

Koningin van Groot-Lyrië

M

Grote rol

JA

JA

Miranda

Eerste Minister, lid van de Hofraad

M

Grote rol

JA

JA

Althea

Adjudant van de Koning, lid van de Hofraad

M

Grote rol

JA

JA

Victoria

Grootmeesteres van de Koningin, lid van de Hofraad

M

Grote rol

JA

JA

Jan Bakker

vader van Maikel en Esmee

J

Grote rol

NEE

NEE

Truus Bakker

moeder van Maikel en Esmee

M

Grote rol

NEE

NEE

Barones Lobelia

Prettig gestoord lid van de Hofhouding

M

Kleine rol

JA

JA

Ine

de geitenhoedster

M

Kleine rol

JA

NEE

Lakei

J/M

Bijrol

NEE

NEE

Schildknaap

J/M

Bijrol

NEE

NEE

Wachter 1

J/M

Bijrol

NEE

NEE

Wachter 2

J/M

Bijrol

NEE

NEE

Hofnar

J

Bijrol

NEE

NEE

DETAILSOVERZICHT ROLLEN

Danseressen

Meisjes uit het land, vriendinnen van Alborada

M

Figuranten

NEE

JA

Marieke van Hogenberg

leden van de dansgroep

M

Bijrol

NEE

JA

Esther van Daalen

leden van de dansgroep

M

Bijrol

NEE

JA

Sara Onderberg

leden van de dansgroep

M

Bijrol

NEE

JA

Maria Onderberg

leden van de dansgroep

M

Bijrol

NEE

JA

Amalia Onderberg

leden van de dansgroep

M

Bijrol

NEE

JA

Bedienden en volk

Hofhouding en burgers

J/M

figuranten

JA (koor)

NEE
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Proefpakket GROOT LYRIE
MUZIEKVOORBEELDEN
1. Vleugels
2. Een avond vol muziek
12. Geitenkaas
13. Als ik het zeg dan is het waar
15. De rechten van het kind
16. Het schavot
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