Het liefst had ik...
Spel voor twee mannen; de een begint als clown, de ander als prinses. Het is handig
als een van de twee ietsje langer is dan de ander.
© Makoenders, 2010 / Wouter van Schie
Rollen:
Clown (man), Chinees (man) en prins (man) door de ene speler
Prinses (vrouw) en prinses-als-clown (vrouw) én agent (man) door de andere speler
CLOWN: Hallo kinderen! Hebben jullie de prinses al gezien? ...Nee? Ik weet dat ze vandaag
hiernaartoe zou komen... Ik vind haar superleuk! Echt! Ik vind haar héél aardig... Tja, ik ken
de prinses wel niet goed, maar ze lijkt me ontzettend aardig. En ik vind haar knap. Héééél
knap... Prinsessen zijn grappig en ze zijn vaak ook rijk. Dus als je met een prinses kan
trouwen, dan word je vast héél gelukkig... Hahaha! ...Maar oei... Ik ben natuurlijk geen
prins... Nou ja... Een clown is ook niet gek, natuurlijk... Of, ik bedoel wél gek, eigenlijk... Nou
ja, in ieder geval altijd vrolijk. Hahahaha! (doet iets geks, waarom het publiek moet lachen)
...Ja, jullie lachen wel, maar ik hoop dat de prinses mij ook leuk vindt... Weten jullie
misschien hoe ik een goede indruk kan maken op de prinses, als ze straks komt? (kinderen
roepen van alles, de clown kiest een paar dingen uit) ...Oké, oké, dat doen we! ...O, ik wou
dat ze er maar alvast was... (kinderen zien de prinses komen en zullen dat roepen, de
prinses loopt op hoge hakken en heeft een handtasje bij zich) ...Hé, kijk, daar is ze! ...Hallo
prinses Nachtegaal! ...Prinses Nachtegaal! Joehoe! (hij doet een paar van de gekke dingen
die de kinderen hebben geroepen, en de prinses ligt - overdreven - in een deuk) Prinses,
aangenaam kennis te maken, ik ben clown Poepie...!
PRINSES: (trekt nu een vies gezicht) Hè, gatsie!
CLOWN: Nee, niet 'gatsie', ik heet 'Poepie'
PRINSES: (luider) Gatsie!
CLOWN: Nee, poepie!
PRINSES: Gatsie!
CLOWN Poepie!
PRINSES: Gatsie!
CLOWN Poepie!
PRINSES: Gatsie!
CLOWN Poepie! Zo heet, ik 'Poepie'...
PRINSES: O, zeg dat dan!
CLOWN: Dat zei ik toch...
PRINSES: Niet!
CLOWN: Wél!
PRINSES: Nietes!
CLOWN: Welles!
PRINSES: Nietes!
CLOWN: Welles!
PRINSES: Nietes! (terzijde, tegen de kinderen) Interessant gesprek, hè?
CLOWN: Welles!
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PRINSES: Oké, oké, je zei het wel, maar ik hoorde het niet...
CLOWN: Precies... (zucht) ...O, prinses, ik vind het érg leuk dat u hier bent!
PRINSES: Ik ook!
CLOWN: O..., ...kookt u vandaag?
PRINSES: Nee, ik óók! Ha-ha-Chinees! ('Ha-ha-Chinees' zijn de woorden die ze gebruikt
wanneer ze niest)
CLOWN: O.... Mooi! Fijn dat u het ook leuk vindt hier... De kinderen vinden het enorm leuk
dat u hier bent, enne ik ook...
PRINSES: O, kookt ú vandaag?
CLOWN: Nee, ik óók...
PRINSES: Prettig dat u kookt, dan kom ik lekker bij u eten, meneer Joepie...
CLOWN: Poepie!
PRINSES: (trekt vies gezicht) Getsie! (herstelt zich) O nee, u bent clown Poepie!
CLOWN: Juist, prinses... En ik wil best voor u koken, vandaag, maar liever ga ik naar de
chinees met u...
PRINSES: O, dólletjes! Ik ben wég van Chinezen... Héérlijk! Ha-ha-Chinees! (ze moet eerst
niezen en wordt daarna helemaal enthousiast)
CLOWN: Eh, prinses...
PRINSES: Ja, clown Poepie?
CLOWN: Ik wil u graag een geheim vertellen...
PRINSES: Een geheim? Joepie! O nee... Poepie! Ik ben helemaal gék op geheimen... Vertel
het me gauw!
CLOWN: Nou, het zit zo, prinses, ik eh... Nee, ik durf het niet te zeggen...
PRINSES: Ach, toe nou, Poepie, vertel me je geheim!
CLOWN: Zal ik het doen, kinderen? (kinderen roepen natuurlijk 'ja') ... Ik ben eh... ik ben eh...
ver... eh... verliefd op u...
PRINSES: Wat? Maar u kent mij niet eens...
CLOWN: Jawel, ik ken u van de televisie en zo, en u lijkt me héél aardig... Ik wou dat ik een
prins was...
PRINSES: Heb jij even geluk!
CLOWN: Heb ik geluk? ...U bent ook verliefd op mij?
PRINSES: Nou, dat weet ik niet... U lijkt me wel aardig... (vraagt het de kinderen) Is deze
clown wel aardig, kinderen? (wat de kinderen ook roepen, maakt niet uit) ...Ja, u lijkt me wel
vriendelijk en zo...
CLOWN: Prinses, hoe is het om een prinses te zijn?
PRINSES: Wil je dat écht weten?
CLOWN: Ja. Héél graag... Ik wou zelf wel een prins zijn, begrijpt u?
PRINSES: Heb jij even geluk!
CLOWN: Ja, dat zei u net ook al...
PRINSES: Ja, want ik kan namelijk toveren!
CLOWN: (nuchter) O, maar ik kan ook goochelen... (pakt een stel speelkaarten en doet een
(paar) eenvoudige truc(s) met de kinderen die iedereen doorheeft)
PRINSES: Leuk, maar dat bedoel ik niet. Ik kan tóveren... (tegen de zaal) Ik ben namelijk
een toverfee. Niet zeggen, hoor! (kinderen roepen waarschijnlijk dat de prinses een heks is,
maar de prinses ontkent het in alle toonaarden, en de clown gelooft haar)
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CLOWN: Wat? Heus? Echt waar? Goh... (tegen de kinderen) Een prinses die er leuk uitziet,
die rijk is én die ook nog eens kan tóveren... Ja, ik heb écht geluk vandaag! Joeperdepoepie!
(tegen de prinses) U kunt dus werkelijk toveren?
PRINSES: Jazeker!
CLOWN: Maar u bent toch een prinses? Alleen tovenaars, feeën en heksen kunnen
toveren...
PRINSES: (tegen de clown) Inderdaad! ...Dat doen ze met een toverstafje. (tegen de
kinderen, geheimzinnig) Maar het werkt ook als je drie keer achter elkaar hardop zegt 'Het
liefst had ik..., het liefst had ik..., het liefst had ik...' Dán komt je wens altijd uit... (tegen de
clown) Ja, ik ben tovenares...
CLOWN: (verbaasd, vrolijk) Goh, dus u kunt toveren...?
PRINSES: Ja, klopt!
CLOWN: (kijkt om zich heen, luisterend) Ik hoor niks kloppen... Horen jullie iets kloppen,
kinderen? (herstelt zich) O, klopt. U bedoelt, het klopt... Dus u bent...
PRINSES: Inderdaad, een bijzondere prinses, want ik kan toveren...
CLOWN: Ik wou maar dat ik een prins was...
PRINSES: Het lukt het allerbeste als de kinderen willen helpen... Kinderen, doen jullie mee?
Samen hebben we meer toverkracht, dus help me alsjeblieft... Ik beloof iedereen dat ik heel
eerlijk zal toveren... Nou, we gaan eerst oefenen. Let op! Jullie moeten allemaal tegelijk
roepen: 'Abracadabra doepie doepie dins, maak van clown Poepie een prins!' (als de
kinderen niet meehelpen, lukt het de prines in haar eentje; als de kinderen wél meewerken
bedankt zij hen na de betovering; kinderen herhalen de spreuk samen met de prinses die
meteen daarna een toverstafje tevoorschijn haalt; ze oefent nog een keer, terwijl ze met haar
toverstafje zwaait) 'Abracadabra doepie doepie dins, maak van clown Poepie een prinshaha-chinees! (de prinses moet direct aansluitend niezen en niest met op het eind dus luid
en duidelijk het woord 'Chinees'; de clown kijkt verbaasd, begint een beetje te schudden en
rent dan luid roepend weg)
CLOWN: Prinses, wat gebeurt er...? (clown af)
PRINSES: Te laat! ...Helaas, pindakaas! De betovering is al begonnen... (tegen de kinderen)
...Nou, bedankt voor het goede meedoen... O, o, die clown Poepie toch, wát een mallerd is
dat, zeg... Ja, kinderen, ik kan écht toveren... Zal ik voor jullie nog iets toveren? (ze tovert
bijv. een paar spullen tevoorschijn, die ze in haar handtasje heeft)
Weten jullie, kinderen, ik heb ook een geheim... Echt waar... Willen je weten wat dat is? ...Ik
zou... ik zou... ...zelf eigenlijk wel eens een keertje een clown willen zijn. Dan kan ik iedereen
aan het lachen maken... Alle mensen lachen altijd om clowns... En als ze om je lachen,
vinden ze je ook aardig, en dan... Hmmm, was die clown maar een prins... Vinden jullie
clowns wel leuk? Kunnen jullie ook grappig zijn? Wie weet er bijvoorbeeld een leuke mop?
(er is vast wel een kind dat een mop wil vertellen, en misschien nog wel iemand; het gaat
erom te improviseren totdat de clown is omgekleed) Zo... Dat was even leuk... Kinderen,
vinden jullie het goed als ik... ...als ik... ...mezelf betover tot een clown...? Dat lijkt me héél
grappig! (kinderen reageren natuurlijk met 'ja') Goed. Dan ga ik dat doen, met jullie hulp!
Maar eh..., niks tegen die clown Poepie zeggen hè, als die straks terugkomt als prins of wat
dan ook... Het is een verrassing voor hem! ...O, dólletjes! Ik ben gék op verrassingen! ...Kom
op, we gaan het nú doen! Even weer oefenen: 'Abracadabra dinses dalown, maak van
prinses Nachtegaal een clown!' (kinderen doen het) Goed. En nu voor echt... (zwaait met
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toverstaf) 'Abracadabra dinses dalown, maak van prinses Nachtegaal een clown!' (ze begint
met haar lichaam te schudden en rent juichend af)
(meteen komt de clown als Chinees verkleed op - hij heeft een grote rode roos opgespeld en
hij heeft een schoudertas of zoiets waar duidelijk iets inzit; hij praat zonder 'r' - na even
oefenen lukt dat echt wel - en groet de kinderen)
CHINEES: Hallo, kindelen! Hallo allemaal! Tja, ik dacht dat ik plins zou wolden... Maal dat is
niet helemaal gelukt... of eigenlijk helemaal niet... Kijk nou toch, ik ben iets héél andels
gewolden... Een Chinees... ...Ik had gedloomd een plins te zijn en nou ben ik dit... Nou ja... Ik
moet maal beste van maken... Ik ben wel heel benieuwd hoe de plinses het zal vinden...
Want zij zoekt een plins om mee te tlouwen... O, het lijkt me zo cool om de zoon van een
koning en koningin te zijn... Dat lijkt me héél gaaf... Hoe vinden jullie mijn loos? Mooie lode
loos, hè? Die heb ik bij me, ja, vool de plinses... (zucht) ...Zeg, waal is zij eigenlijk? Ik zie
haal nelgens... Ik vind haal héél aaldig... Nét zo aaldig als Maxima... Jaja, en dan ben ík zo
eentje als Willem-Alexandel, ja, of Maulits, da's ook een héle leuke... Kindelen, hebben jullie
de plinses gezien? Zij houdt van Chinezen, heeft ze gezegd, dus is nog hoop voor mij...
(kiest een kind uit het publiek en vraagt) ...Hou jij ook van Chinezen? ...Zég, jij lijkt wel een
plins, joh! Wat zie jij goed uit...! Woon je op een paleis? Jij lijkt me héél aaldig... Zal ik een
glap voor je uithalen? O nee, die gaat vást mis, want ik ben nu geen clown meel, maar een
plins... eh... helaas... ...ik bedoel Chinees... (Chinees vult verder improviserend met de
kinderen de tijd totdat prinses-als-clown opkomt)
(de prinses komt op als clown, ook zij heeft een rode roos opgespeld)
PRINSES-ALS-CLOWN: Hallo allemaal! ...Ik ben clown Drolletje... Aangenaam! Hiephoi!
(prinses-als-clown doet een beetje gek tegen de Chinees, die er niet om kan lachen...)
CHINEES: Is dat glappig?
PRINSES-ALS-CLOWN: Dat weet ik niet. Maar het is wél geinig! Hahaha! (Chinees kan er
niet om lachen)
CHINEES: Solly, maal het welkt niet elg op mijn lachspieren... Maal, eh... wie bent u?
PRINSES-ALS-CLOWN: Dat zei ik net al. Ik ben clown Drolletje...
CHINEES: Echt? ...Gatsie!
PRINSES-ALS-CLOWN: Nee, Drolletje!
CHINEES: (luider) Getsiedetsie!
PRINSES-ALS-CLOWN: Nee! Dat zeg ik toch, (met nadruk op elk woord) Ik heet Drolletje!
CHINEES: Ja, dlolletjes zijn indeldaad heet...
PRINSES-ALS-CLOWN: (geeft het op, zucht) Laat dan maar zitten... (Chinees gaat meteen
zitten) ...Nee, dat bedoel ik niet... Ga maar weer staan, hoor!
CHINEES: Goed, goed. U kan klijgen zoals u wil... (gaat weer staan)
PRINSES-ALS-CLOWN: U bent een Chinees, zie ik... Hoe heet u?
CHINEES: Mijn naam is eh... Poehoe-Pie...
PRINSES-ALS-CLOWN: Poehoe-Pie? Ah, dan bent u dus een poepchinees!
CHINEES: (teleurgesteld) Niet waar! Niet! Ik ben Poehoe-Pie!...
PRINSES-ALS-CLOWN: Dat zeg ik... een poepie... Zeg, bent u een prins?
CHINEES: Ik zou het glaag zijn, maal ik ben het niet. Ik ben een Chinees, en ik ben betoveld
dool een plinses... Ik zou een plins wolden, maar dat is niet helemaal... eh... helemaal niet
gelukt... Toen ik hiel telugkwam, was die plinses weg... Ik weet niet waal zij is...
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PRINSES-ALS-CLOWN: O, wat vreemd, zeg... Eigenaardig! Weet u, ík ben nu juist op zoek
naar een prins... Ik ben namelijk geen clown, maar een prinses...
CHINEES: Dat beglijp ik niet. U ziet niet uit als plinses, maal als clown... Maal u bent
indeldaad niet glappig...
PRINSES-ALS-CLOWN: (licht verontwaardigd) Nou, je wordt bedankt... ...Ik ben toevallig wél
gék op Chinezen, dat mag u best weten...
CHINEES: Mooi! (trots)
PRINSES-ALS-CLOWN: Chinezen in een restaurant, bedoel ik... Chinees eten...
CHINEES: (verschrikt) U gaat mij toch niet opeten?
PRINSES-ALS-CLOWN: Nee, gekkie... Gatsie!
CHINEES: Neehee! Poehoe-Pie!
PRINSES-ALS-CLOWN: Jaja, ik weet het... Maar eh... ...ik zoek een prins... (tegen de
kinderen) Zeg, kinderen, hebben jullie hier een prins gezien?
CHINEES: Ik ook niet... (zucht van verdriet)
PRINSES-ALS-CLOWN: (schudt het hoofd) ...Ach, heb je verdriet...?
CHINEES: Ik dacht dat ik plins zou wolden, maal nou ben ik Chinees...
PRINSES-ALS-CLOWN: Och, als dát alles is... Er zijn ergere dingen... Chinezen zijn
hardwerkende mensen, ze lachen heel vriendelijk én ze kunnen súperlekker koken! Kunt ú
lekker koken?
CHINEES: Eh, dat weet ik niet...
PRINSES-ALS-CLOWN: Maar alle Chinezen kunnen toch goed koken?
CHINEES: Eh... Ja...
PRINSES-ALS-CLOWN: Nou, dan kunt ú het ook! Ik wou maar dat u een prins was, want
tja... ...met een gewone Chinees trouwen, dat weet ik niet, hoor... Zeg, allerbeste meneer
Chinees..., mag ik u iets vragen?
CHINEES: Vlagen staat vlij, en misschien klijgt u ook antwoold...
PRINSES-ALS-CLOWN: Ik eh... Ik zou wel graag...
CHINEES: Zeg maal gewoon! ...Wat is plobleem?
PRINSES-ALS-CLOWN: Nee, ik heb geen probleem, alleen een vraag...
CHINEES: Vlaag die vlaag, ik hool hem glaag! ...Hé, dat lijmt!
PRINSES-ALS-CLOWN: Lijmt? O, rrrijmt... Nou, ik wou vragen of ik... Kijk...
CHINEES: Waal? (kijkt om zich heen) Wat?
PRINSES-ALS-CLOWN: Ik bedoel... Kijk, ik heb nog nooit... (kijkt verlegen naar de grond)
CHINEES: Nee, ik ook niet... (kijkt ook verlegen naar de grond)

EINDE EERSTE DEEL
Het hele stuk is opvraagbaar via www.makoenders.nl, klik op de Contact-button. Of
stuur een e-mail naar theater@makoenders.nl.

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

