


KONING BLOEMHART, HET TONEELBOEK
Nu heb je een echt toneelboek. Een boek is fijn en een toneelboek nog fijner.

Omdat dit een boek is om te lezen, voor te lezen en te spelen.

Opa, oma, papa, mama, grote broer en zus, jullie kunnen dit boek voorlezen, maar het ook zelf spelen. 
Iedereen kent wel een Koning Bloemhart, een Nonkel Noor, een Floortje… een Wouw. Bij het voorlezen 
kan je zelf al de personages spelen. Volg de regieaanwijzingen of gebruik je eigen fantasie. Gaan jullie 

met vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familie het toneelstuk spelen, verdeel de rollen onder
de spelers. Wie zorgt voor het decor, wie voor de rekwisieten?

Eén kapitein aan het roer: de regisseur.

Veel lees- en speelplezier en alvast een daverend applaus! Toi, toi, toi!

MARTIEN SENTJENS

Koning Bloemhart woont in een heel groot kasteel. Hij heeft wel twintig slaapkamers, speelkamers, een 
grote tuin en toch voelt hij zich eenzaam. Zo alleen in dat grote kasteel. Geen speelkameraadjes. Enkel 

zijn grote teddybeer, die hij ook overal meeneemt. Want zijn kasteel is niet alleen heel groot maar er zijn 
ook vele donkere plekjes en daar zouden weleens enge monsters kunnen zitten.

Op een dag krijgt Koning Bloemhart bezoek van zijn Nonkel Noor en hij is niet alleen. Floortje is er
ook bij… Floortje ziet er héél lief uit, maar is zij dat wel? Floortje zit vol kattenkwaad en is ook erg

ondeugend! Maar wat veel erger is, zij durft ook iemand uitlachen…

Koning Bloemhart is nu niet meer alleen. Maar voelt hij zich nu minder eenzaam?

Een pittig, kleurrijk toneelstuk met verrassende wendingen.
Over eenzaamheid, bang zijn in het donker en je soms helemaal niet lekker voelen. Maar ook
over vriendschap en zorgen voor mekaar, want als er iemand voor je zorgt en met je meevoelt,

dan verdwijnen alle donkere wolkjes en schijnt het zonnetje terug volop.
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Productie MARTIEN SENTJENS



Intro Floor
(spannende muziek en Floor op jardin, komt piepen vanachter het kamerscherm)
(ziet kinderen en wuift naar hen)

Floor     (ziet publiek en wuift) Ik ben Flora Farhalde Farhilde Fardau,
 (groet met buiging), maar jullie mogen Floortje zeggen.

Floor     (Gaat naast de stoel staan)

Dit is een stoel, geen gewone stoel het is een troon. De troon van Koning Benjamin Bloemhart.
Hebben jullie Koning Bloemhart gezien? Ik zie hem niet. Hij is hier niet.



Floor     (gaat terug naar de kast en luistert aan de deur) Ik hoor niks.

koNINg Bloemhart     En toch hoor ik wouwpasjes. Heel snel.

Floor     Muizen.

koNINg Bloemhart     Muizen! Ik hoor ze alleen als het donker is.

Floor      Ik zal nog eens kijken (gaat naar de kast). Ik hoor niks.

koNINg Bloemhart     Daar hoor ik wouwpasjes. Valentijn, jij hoort dat toch ook?

ValeNtIjN     Ja, ja.

Floor     (gaat naar de kast en roept) Is hier iemand?

ValeNtIjN     Ja, ja.

Floor     Valentijn!

ValeNtIjN     Nee, nee.

koNINg Bloemhart
Valentijn, ik ben een beetje bang.

(verstopt zich achter zijn troon, samen met Valentijn)

Valentijn, we gaan ons verstoppen.

ValeNtIjN     Nee, nee.

koNINg Bloemhart     Valentijn.

ValeNtIjN     Ja, ja.

Floor     (heel lief) Is hier iemand?
Je moet niet bang zijn. Ik ben heel lief

en hij ook. (wijst naar Koning Bloemhart)

koNINg Bloemhart     (Komt piepen)

Hallo, ben jij lief?

Floor     Hééél lief! (tegen de kast) Kom maar, wij zijn heel lief. (naar publiek)
 Als we nu allemaal heel lief kijken, dan durft het misschien komen.

koNINg Bloemhart     Wat? Het!

Floor     Dat weet ik niet. Maar jij hoort wouwpasjes…
 Allemaal heel lief kijken en een kusje gooien.

koNINg Bloemhart     Hallo, Ik heb geen kussen.

Floor     Geen kussen. Een kusje. Zo. (gooit een handkusje)

Wouwpasjes

koNINg Bloemhart      (een beetje bang)

wouwpasjesmuziek.

Floor     Gaan we allemaal nog eens lief
 kijken en een handkusje gooien?

Horen wouwpasjes muziek.

koNINg Bloemhart

Hoor Valentijn, wouwpasjes en muziek.
(we horen wouwpasjes en zien een oog van Wouw)

Floor     Niet bang zijn, hij
(wijst naar Koning Bloemhart) is bang voor jou.

WouW     Wauw! Ja?

Floor     Ben je alleen?

WouW     Ja.

Floor     Helemaal alleen?

WouW     Ja.

Floor     Zeker?

WouW     Ja.



Floor     Koning Bloemhart is ook helemaal alleen. (tegen Koning Bloemhart) Hij ziet er wel echt raar uit.

koNINg Bloemhart     Echt raar!

WouW     Ik ben niet raar. Ik ben Wouw, een hele mooie Wouw.

Floor     Een Wouw. Hij kan praten. Koning Bloemhart, durf je dag zeggen tegen Wouw?

koNINg Bloemhart     (knikt ja en gaat naar de kast) Hallo, Wie ben je?

Floor     Dat heeft hij al gezegd, Wouw.

koNINg Bloemhart     Stil Floor!

Floor     Ik zal nog eens helpen.

koNINg Bloemhart     Ssstt! Woon jij hier?

ValeNtIjN     Jaja.

koNINg Bloemhart     Valentijn!

WouW     Ja. Jij ook?

koNINg Bloemhart  eN  ValeNtIjN     Jaja.

koNINg Bloemhart     Kan jij ook niet slapen?

WouW     Nee, want ik ben een beetje bang in het donker en dan stap ik een beetje rond.

koNINg Bloemhart     Wouwpasjes! (naar publiek en Floor)

WouW     Ik ben bang in het donker.

koNINg Bloemhart     Ik ben ook bang in het donker.

WouW     Ik ben helemaal alleen.

koNINg Bloemhart    Ik ook.

Floor     Nu niet meer!

koNINg Bloemhart     Floor!

Floor     Wouw roept jou en jij roept Wouw en dan zijn jullie niet meer alleen. En nu zijn jullie vriendjes!

(af jardin)

koNINg Bloemhart     Wouw, wil je mijn vriend zijn?

WouW    Héééél héééél graag!



lIed VrIeNdeN.

Ik ben graag je vriendje.
Ik wil je vriendje zijn.

Jij doet een beetje gek.

Jij lijkt een beetje raar.
Dat vinden wij, leuk hoor.

Dat vinden wij fijn.
Raar, leuk en fijn,

raar, leuk en fijn 2x

Jij hebt wel grote oren,
om mij goed te horen.

Jij maakt mij vrolijk en toch ook zo blij.
Nu nooit meer alleen ik,

voortaan altijd wij.
Jij, ik, da’s wij.
Jij, ik, da’s wij.

NoNkel Noor     (op cour)

koNINg Bloemhart     Hier woont Wouw. 

NoNkel Noor     Een wouw?

koNINg Bloemhart     Een wouw.

NoNkel Noor     Lust een wouw soep?

koNINg Bloemhart     ‘k Weet niet.

NoNkel Noor     We kunnen het vragen.

WouW     (op)

NoNkel Noor     Lust jij soep?

WouW     (knikt ja)

NoNkel Noor     Hij zegt niks. Kan hij praten?

koNINg Bloemhart     Jawel, maar hij is verlegen.

NoNkel Noor     Ben jij verlegen?

WouW     (knikt ja)

NoNkel Noor     Hier proef eens. Lekker?

WouW     (knikt ja en af)

NoNkel Noor     Proeven, Koning Bloemhart?

koNINg Bloemhart     Lekker! Ik voel mij nu helemaal wauw.

NoNkel Noor     (proeft van de soep) Lekker. Ik voel mij nu ook helemaal wauw!


