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Vooraf:  

Dit kort toneelstuk voor kinderen kan – mits enkele eenvoudige 

aanpassingen - ook opgevoerd worden als poppenspel! 

De verschillende rollen kunnen zowel door jongens als door meisjes 

gespeeld worden… door volwassenen of door kinderen zelf… 

 

 

Korte inhoud: 

In Witbolland, het land van koning Witbol kent men maar twee 

kleuren: wit en zwart. 

Wanneer kok Sapperdeflap op zekere dag een witte taart moet bakken 

voor de koning gebeurt er iets dat heel Witbolland zal veranderen. 

 

 

 

Personages: 

- Koning Witbol  

- Kok Sapperdeflap  

- Regenboog - fee (Rf) 

- Groen  

- Blauw  

- Geel  

- Rood  
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EERSTE TAFEREEL 

 

Als het doek opgaat ligt de scène verlaten. We bevinden ons in de grote 

koninklijke zaal. 

 

Decor: Een lange witte muur met daarin een groot raam. 

            Aan de muur hangt ook een grote, wit omkaderde spiegel. 

Er klinkt neuriënd gezang dat stilaan luider wordt… 

KONING: Tararatitom …tara lilalom … 

                   Tararatitom …tara lilalom …  

                   Tararatitom …tarara titom … 

Koning Witbol komt op, geheel in het wit gekleed en met een witte kroon op zijn 

hoofd. 

KONING: Tararatitom …bom bom …tararatitom bom bom … 

Ooh wat ben ik vandaag toch in een uitstekend humeur, ik … 

(Draait zich met het aangezicht naar de zaal, merkt het publiek) 

Nemen jullie me niet kwalijk, ik wist helemaal niet dat jullie er ook 

waren. Ik liep zo maar wat te zingen omdat ik vind dat de wereld er 

vandaag weer echt schitterend bij ligt… en … ooh …sorry … dan 

vergeet ik me zowaar nog voor te stellen….(maakt diepe buiging ) 

…Mijn naam is Witbol. Ik ben de koning van Witbolland, het 

koninkrijk waar alles witter is dan wit. Wij kennen hier maar één kleur 

… wit! 

Of neen, eigenlijk feitelijk kennen wij hier ook het tegenovergestelde 

van wit … maar euh … verdorie hoe heet die kleur ook weer …jullie 

kennen ze wel … de kleur van de nacht … de kleur van steenkool … 

de kleur van een schoenzool … en de kleur van …euh … roet, ja juist 

van roet. Ik weet toch echt niet meer hoe die kleur heet ... (reactie van 

publiek) Wat zeggen jullie? Ach ja … maar natuurlijk …zwart …ja 

juist… zwart, dat is het. De nacht is zwart, steenkool is zwart, een 
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schoenzool is zwart en …kruip je door de schoorsteen dan ben je zo 

zwart als roet. 

In mijn koninkrijk bestaat er dus naast wit ook nog zwart! 

En …hoe zie ik er vandaag zoal uit … (loopt naar de spiegel en bewondert 

zichzelf) Mmm dat valt best mee… alhoewel …ik vind dat ik er toch 

maar een beetje bleekjes uitzie. 

Ik heb vast en zeker wat vitamientjes nodig! 

Wat zal ik eten? (reactie van het publiek) Wablief ? Neen hoor, ik heb 

geen trek in groenten … wat zeggen jullie … fruit? Neen, niks voor 

mij … Ik zou het jullie eigenlijk niet mogen vertellen maar … ik euh 

…ik heb eigenlijk enorm trek in … taart! 

Ja, zo’n lekkere witte taart vol heerlijke witte slagroom …. Ooh het 

water komt me al in de mond !!! 

Ja, ik wil taart … nu …on-mid-del-lijk ! 

Waar is mijn kok ? Waar hangt die kerel toch altijd uit? 

(Loopt naar de kant ‘jardin’ vormt met zijn handen een toeter) 

Kok Sapperdeflap, kom onmiddellijk naar de grote koninklijke zaal 

…ik herhaal … on-mid-del-lijk … ik heb je nodig. Nu! Hier! 

(begint te ijsberen) Ooh … ik wil taart ... lekkere witte taart … Waar 

blijft die kerel nu toch? 

KOK: (komt op ‘côté jardin’, hij is gekleed in een wit pak en heeft een grote 

witte koksmuts op) 

Majesteit… majesteit … 

KONING: (draait zich plots om en loopt in de andere richting zodat hij 

pardoes op de kok botst; de kok valt achterover op de grond) 

Wel, sapperloot … wat lig jij daar te doen?  Ik roep je al zeker meer 

dan vijf minuten en in plaats van onmiddellijk naar me toe te komen, 

lig je hier maar wat te liggen. 

Kok Sapperdeflap, komaan … sta recht …nu … on-mid-del-lijk …ik 

herhaal… on-mid-del-lijk! 

KOK: (krabbelt recht, maakt een diepe buiging) 

Het spijt me majesteit maar …. 
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KONING: Geen ge-maar …ik heb je geroepen en dan verlang ik dat 

je onmiddellijk komt … on-mid-del-lijk … begrepen?  

Ik wil een taart, een witte taart! 

KOK: Ja maar majesteit … 

KONING: Sapperdeflap, hou er mee op! Nog één keer het woordje 

‘maar’ en ik laat je … (stopt .. denkt na ..) Ach wat zou het … ik laat je 

helemaal niets … Ik ben vandaag veel te goed geluimd … (slaat zijn 

arm rond de schouders van de kok) Mijn beste, mijn bovenste beste 

Sapperdeflap, mijn goeie supergoeie kok, ik zou het ontzettend fijn 

vinden als jij binnen de kortst mogelijke tijd voor mij een taart zou 

willen bakken … een taart zoals je er nog nooit een gemaakt hebt … 

een taart witter dan wit … met heerlijk witte slagroom en … witte 

hagelslag (laat de kok los) 

KOK: (doet een stapje achteruit) 

Natuurlijk majesteit! Natuurlijk! Ik begin er direct aan … nu 

…meteen … on-mid-del-lijk … (buigend AF) 

KONING: Ik ben benieuwd wat het zal worden …. 

 

DOEK 
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TWEEDE  TAFEREEL 

 

Als het doek opgaat bevinden we ons in de keuken van het paleis. De muren zijn 

wit, de tafel is wit, de grote pot waarin de kok roert is wit … Aan de muur 

hangen enkele zwarte keukenapparaten (pollepels, spanen, pannen e.d.m. ) 

KOK: (roert in een hoge pot) Wit… altijd maar wit…. Ik moet wit 

brood bakken … witte aardappelen schillen… witte kolen koken … de 

koning wil alleen maar wit vlees …Ik krijg er niet alleen een 

punthoofd van maar ook nog de ….witziekte van ! 

Waarom toch moet alles hier wit zijn ? Waarom wil koning Witbol 

van geen andere kleuren weten? 

Het leven zou toch heel wat mooier zijn als er naast dat eentonige wit 

en dat doodse zwart nog wat andere kleurtjes zouden bestaan … 

Maar ja, andere kleuren … Wie zegt dat er nog andere kleuren 

bestaan? Ik heb ze in alle geval nog nooit gezien. Ik ben maar een 

eenvoudige kok, ik ken alleen maar wit en zwart … (proeft met vinger in 

de pot) Mmhm ... niet slecht maar …toch nog wat witte kaas er bij, de 

koning is er dol op …Ik haal de kaas even uit de koelkast (Af) 

Als de kok AF is, verschijnt er plots een ‘raar gekleurd iets’; het heeft de kleuren 

van de regenboog en een lachend gezicht. Het is de ‘regenboog – fee’.  

FEE: (spreekt in rijmvorm) 

       Als regenboog – fee 

       maakte ik al heel wat mee … 

       wat ik nu echter heb gehoord 

       heeft me danig gestoord ! 

       Leven zonder kleur 

       dat is een super grote sleur. 

       Kleuren moeten er zijn, 

       kleur dat is pas fijn ! 

       Een stukje van mijn regenboog, 
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       goed gewassen en heel droog 

       gooi ik bij 

       in deze witte brij. 

      Geen mens die ooit weet 

      hoe ik dit deed 

      want … meng je al mijn kleuren heel goed 

      krijg je pas wit zoals het zijn moet. 

      Toch zal er straks iets raars gebeuren 

      met al mijn regenboog kleuren… 

      Straks maakt men hier kennis met rood en geel 

      en misschien met nog heel veel… 

      Oei , ’t is hier gedaan 

      de kok komt er terug aan …. 

(de regenboog – fee verdwijnt zoals ze gekomen is ) 

KOK: (heeft de witte kaas bij en gooit hem meteen in de pot) 

Het wordt beslist een super lekkere taart (ruikt met neus in de pot) 

alhoewel …het lijkt me alsof er een bijzonder geurtje aan deze taart zit 

… Slecht ruikt ze zeker niet … maar ik zou haast zeggen dat ze niet 

wit en zeker niet zwart ruikt! Hahaha …Sapperdeflap … wat vertel jij 

nu toch allemaal … wat sta je hier nu te bazelen over witte en zwarte 

geuren … Moest koning Witbol je bezig horen hij verklaarde je gek 

… Zo, genoeg geroerd, het deeg kan in de bakvorm en dan de oven in. 

Ik ben benieuwd! (voert handeling(en) uit ) 

DOEK 
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DERDE TAFEREEL 

Als het doek opgaat bevinden we ons nog altijd in de keuken van het paleis. 

Kok Sapperdeflap is verdwenen; 

KONING: (staat bij de tafel waarop een grote witte taart staat) 

Mmhmm dat ziet er lekker uit, ik kan haast niet wachten om te 

proeven. Waar zit die dekselse Sapperdeflap nu toch weeer ? 

KOK: (komt op) Hier ben ik majesteit, ik ben het koninklijke taarten 

mes gaan halen (hij toont een groot wit mes, afgezoomd met zwarte lijnen) 

KONING: Ah ja, goed zo! Snijd de taart maar aan Sapperdeflap ; 

KOK: (snijdt de taart aan) Zo, dat is éen stuk …. en nog een stuk  … 

KONING: (neemt de kok bij de arm zodat hij niet verder kan snijden)  

Genoeg, genoeg. Je moet mijn hele taart niet versnijden. Je weet goed 

genoeg dat ik altijd enkele toevallige voorbijgangers van het 

koninklijk paleis een stukje taart aanbied ... zij moeten proeven, als 

koning kun je niet voorzichtig genoeg zijn! 

(snijdt de twee stukken nog een keer in twee en legt op vier borden telkens een 

stuk) 

Zo, Sapperdeflap, ga tot aan de poort van het paleis en geef aan vier 

toevallige voorbijgangers telkens een stuk van de taart en dan wil ik 

hen zien in mijn grote koninklijke zaal. Vooruit! Hop! Opschieten! 

(Sapperdeflap Af met borden waarop de stukjes taart liggen ) 

 

DOEK 
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VIERDE TAFEREEL 

We bevinden ons terug in de grote koninklijke zaal. Op een grote witte tafel 

staat de taart. 

KONING: (ijsbeert) Waar blijft die drommelse Sapperdeflap nu toch? 

Sapper de sapper de flap! Ik wil zo graag van die taart smullen maar ik 

mag er niet van eten zolang ik de voorproevers niet gezien heb… dat 

is nu eenmaal de wet … 

KOK: (komt op met zijn handen tegen zijn hoofd … angstig …stotterend) 

Mmm …aa…jjje…st…stei ..t …Oei oei oei …een ramp… er is een 

ramp gebeurd ! 

KONING: (loopt naar de kok en trekt zijn handen weg van zijn hoofd. Neemt 

de kok zijn gezicht tussen zijn beide handen en spreekt met zijn gezicht vlak 

tegen het gezicht van de kok) 

Komaan Sapperdeflap, vertel me wat er gebeurd is .. Hebben de 

muizen de voorproevertjes misschien opgepeuzeld? (lacht) 

KOK: Neen, neen, majesteit ... het is allemaal véél en véél erger! 

KONING: Kom op, draai niet zo rond de pot. Vertel …wat is er aan 

de hand … 

KOK: Wel majesteit, ik gaf zoals u bevolen had vier toevallige 

voorbijgangers een stukje van de taart … 

KONING: Ja … en? 

KOK: Ze smulden het stukje taart lekker op maar toen we dan op weg 

waren naar hier … toen ..(handen voor de ogen ) 

KONING: Ja, wat dan? Vielen ze flauw? Kregen ze een lachkramp of 

moesten ze misschien heel hard niezen. 

KOK: (schudt heftig ‘neen’) Neen, neen ... veel erger … 
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KONING: Maar wat gebeurde er dan? Kom op Sapperdeflap, vertel 

…ik wil het wel weten hoor. 

KOK: Ze …ze …zijn …denk ik  …euh … ja, ik denk dat ze … van 

kleur  veranderd zijn ! … 

KONING: Waaaat ? Wat bazel jij daar allemaal? Van kleur 

veranderd? Dat is on-mo-ge-lijk …. Hoor je dat … on-mo-ge-lijk. Er 

bestaan geen andere kleuren dan wit en zwart! 

KOK: En toch is het waar majesteit … kijk maar … 

GROEN: (komt op) Hallo, ik ben groen; ik ben de kleur van het gras 

en de bomen …. 

KONING: Goeie genade, dat kan niet… ik droom (knijpt zich in de arm) 

Auw, neen, ik droom niet … 

GROEN: …spinazie is groen, spruiten en kikkers zijn groen, klaver 

en gras… 

KONING: Hou op, hou op! Ik wil het niet horen …wat een onzin ! 

En hoe zie jij er trouwens uit ... vooruit scheer je weg … ik wil je hier 

niet zien  

(jaagt Groen weg) 

BLAUW: (komt op dat ogenblik op van achter de koning) Hallo, ik ben 

blauw … 

KONING:(schrikt en draait zich om) Wel almachtig, wat krijgen we nu? 

BLAUW: Ik ben de kleur van helder water, de kleur van de zee, de 

kleur van de lucht en … 

KONING: Genoeg, genoeg …weg jij (duwt BLAUW weg) 

GEEL: (komt op) Hier is de kleur van de zon, de boterbloemen en de 

kaas. Ik ben geel en … 
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KONING: (met handen tegen het hoofd) Dit kan niet, neen, dit kan niet 

ik word gek … neen ..neen .. Dat kan niet! 

ROOD: (komt al huppelend op) Dit kan wel majesteit … kijk …ik ben 

rood… de kleur van krieken, aardbeien en tomaten … de kleur van 

rozen en van bloed … 

KONING: Ik voel me niet zo best …pfff …dit gaat mijn verstand te 

boven …ik ..ik euh …oooh …ik val flauw (valt op de grond ) 

KOK: Whheee … help … heelllpp … (rent Af) 

(Rood en geel staan er nog; groen en blauw komen terug op) 

ROOD: Mooie boel is dat hier … 

GROEN: Zeg dat wel!  

BLAUW: Wat moeten we nu beginnen? 

GEEL: Ik heb een idee. Wij kregen deze prachtige kleuren toen we 

van de taart aten. Wel, we verdelen deze taart onder alle mensen, ieder 

krijgt een klein stukje en … 

ROOD: Iedereen zal een kleurtje krijgen! 

ROOD, GEEL, GROEN en BLAUW: Komaan, we beginnen er aan 

… (nemen de taart en allen samen Af) 

 

DOEK 
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