CHRIS PEPIJN EN
HET LAND VAN KNOTS
Spel voor kinderen in vijf bedrijven

door
MARI-ANNE VAN DER VEER-SWANK
en
HENNIE MARING-DE WIT

TONEELUITGEVERIJ VINK B.V.
(Grimas Theatergrime verkoop)
Tel: 072 - 5 11 24 07
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: CHRIS PEPIJN EN HET LAND
VAN KNOTS gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters,
advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam van de
oorspronkelijke auteur: MARI-ANNE VAN DER VEER-SWANK en
HENNIE MARING-DE WIT te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met speciale
toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname, internet
vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd bij
het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
Postbus 363
1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van wiens
werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook voor
try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 8 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Chris Pepijn - jongen uit het land van Ernst.
Hartje - kaartenvrouwtje uit het land van Knots.
Giebeltje - clown uit het land van Knots.
Rinkelbel - nar uit het land van Knots.
Bolletje - dik vrouwtje uit het land van Knots.
Felomenia - boze toverfee uit het land van Droef.
Zacherias - knecht van Felomenia.
Mirabella - toverfee uit het land van Goed.
Een aantal rollen kunnen eventueel gedubbeld worden.
TWEE DECORS:
LAND VAN KNOTS: scheve huizen, een paarse en een rode boom, een
berg op de achtergrond en een zitje met twee stoeltjes.
LAND VAN DROEF: zwarte achtergrond met zilveren tranen en de
regenboog.
Chris Pepijn uit het land van Ernst, wordt door de koning naar het land
van Knots gestuurd. Hij moet uitzoeken waarom de mensen in het land
van Knots altijd zo vrolijk zijn. Als hij bij het land van Knots aankomt,
blijken de mensen helemaal niet vrolijk te zijn. Felomenia uit het land
van Droef heeft samen met haar knecht Zacherias de
geluksregenboog uit het land van Knots gestolen en hem
meegenomen naar het land van Droef.
Samen met Hartje gaat Chris Pepijn naar het land van Droef om de
geluksregenboog terug te halen. Als Hartje en Chris Pepijn drie
raadsels kunnen oplossen, zullen ze de regenboog terug krijgen.
Twee raadsels weten ze op te lossen. Felomenia wil Chris Pepijn en
Hartje gaan betoveren. Hartje begint te huilen. Als Chris Pepijn haar
tranen wegveegt, weet hij ineens het derde antwoord.
Terug in het Land van Knots kan het feest gaan beginnen. Chris Pepijn
krijgt een stuk van de regenboog mee naar het land van Ernst, zodat
hij de mensen daar ook wat vrolijker kan maken.
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EERSTE BEDRIJF
Chris Pepijn komt achter uit de zaal naar het dichte doek lopen. Links
en rechts voor het doek staan twee grenspalen met een rood-wit lint
ertussen. Aan een paal hangt een bord met de tekst: "Land van
Knots", daaronder een bord "drie keer bellen". De bel hangt aan de
grenspaal. Chris Pepijn stapt het toneel op.
Chris Pepijn: Land van Knots. He, he, ik ben er. Al zeven dagen ben ik
op weg. Wat ben ik blij, dat ik er eindelijk ben. Over bergen en door
dalen ben ik gegaan. (zucht diep) Ach, jullie weten natuurlijk nog niet
wie ik ben? Ik ben Chris Pepijn en ik kom uit het land van Ernst. Onze
koning heeft mij naar het land van Knots gestuurd. Bij ons in het land
van Ernst is iedereen heel ernstig, de mensen lachen maar heel
weinig. In het land van Knots lachen de mensen altijd! Ze zijn echt een
beetje knotsgek. Onze koning wil dat de mensen bij ons ook wat meer
gaan lachen en daarom moet ik erachter zien te komen waarom de
mensen hier zoveel vrolijker zijn. Maar hoe kom ik binnen? Wat
zeggen jullie? Moet ik drie keer bellen? Warempel, daar staat het.
Land van Knots drie keer bellen. Maar waar is de bel? O, wacht die
hangt hier! Nou, daar gaat ie dan. (belt drie keer)
Hartje (kijkt door een spleet van het gordijn en kijkt helemaal niet vrolijk):
Er is drie keer gebeld! Wie is daar?
Chris Pepijn: Dag mevrouw, ik ben Chris Pepijn uit het land van Ernst.
Mag ik het land van Knots in?
Hartje: Een ogenblikje, even vragen. Bolletje, Bolletje kom eens hier! Er
is hier iemand die ons land in wil.
Bolletje (kijkt knorrig door de spleet van het gordijn, met haar hoofd
boven Hartje haar hoofd): Hallo, wil jij de grens over?
Chris Pepijn: Ja, graag.
Bolletje: Een momentje, Rinkelbel, Rinkelbel!
Chris Pepijn (naar de zaal): Zo vrolijk kijken ze helemaal niet! En zo
vriendelijk zijn ze ook niet! Ik snap er niets van.
Rinkelbel komt ook met zijn hoofd door de spleet van het gordijn kijken.
Hartje zit op haar knieën, daarboven het hoofd van Bolletje en daarboven het hoofd van Rinkelbel.
Chris Pepijn ziet Rinkelbel, kijkt verbaasd de zaal in.
Rinkelbel: Hallo, even wachten, Giebeltje, Giebeltje kom eens hier! Er is
hier een vreemdeling.
Chris Pepijn: Nou komt er nog wat van? Mag ik nou naar binnen of niet?
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Giebeltje (kijkt boven Rinkelbel zijn hoofd door de spleet van het gordijn.
Chris Pepijn ziet Giebeltje, kijkt grijnzend de zaal in): Hallo, wil jij naar
binnen?
Chris Pepijn: Ja, maar als eerst iedereen uit het land van Knots naar mij
moet komen kijken, ga ik maar weer naar huis. (wil terug de zaal in
lopen)
Giebeltje: Nee, nee wacht! Ik doe de grens wel open. (alle hoofden
trekken zich terug, Giebeltje trekt het gordijn open. Chris Pepijn staat
nog steeds voor het rood-witte lint) Maar voordat je ons land inkomt,
wil ik eerst weten wie je bent en wat je hier komt doen.
Chris Pepijn (kijkt het land van Knots in en begint te lachen): Ha, ha, ha,
wat zien jullie er gek uit!
Rinkelbel: Wat! Zien wij er gek uit?
Bolletje: Zo zien wij er altijd uit!
Chris Pepijn: Ha, ha, ha, wat een scheve huizen en paarse en rode
bomen! Zoiets heb ik nog nooit gezien! Wat knotsgek! Maar goed, ik
ben Chris Pepijn uit het land van Ernst. Ik ben door onze koning naar
jullie land gestuurd. Ik moet uitzoeken waarom jullie altijd zo vrolijk zijn,
zodat ik de mensen in het land van Ernst ook wat vrolijker kan maken.
Maar zo vrolijk zijn jullie helemaal niet!
Giebeltje: Je moet niet boos zijn dat we je niet direkt binnenlaten. Zo zijn
we anders nooit. Iedereen mocht hier altijd zo naar binnen komen.
Maar er is hier iets heel ergs gebeurd. Een paar dagen geleden zijn
we beroofd. Daarom zijn we nu zo voorzichtig. (Hartje, Rinkelbel,
Giebeltje en Bolletje staan naast elkaar en kijken Chris Pepijn
argwanend aan)
Chris Pepijn: Wat is er? Wat staan jullie te kijken en waarom lachen jullie
niet? Ik heb gehoord dat het hier altijd een heel vrolijke boel is. Wat is
hier aan de hand? Zijn jullie zo droevig omdat jullie beroofd zijn? Wat
is er dan weggehaald? (Rinkelbel, Hartje, Giebeltje en Bolletje
beginnen allen tegelijk te praten en opgewonden door elkaar te lopen)
Rinkelbel: Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Felomenia en Zacherias
hebben ons bestolen. Onze geluksregenboog is weg.
Hartje: We zijn heel ongelukkig. We kunnen niet meer vrolijk zijn.
Felomenia en Zacherias hebben onze geluksregenboog gestolen.
Giebeltje: Felomenia en Zacherias uit het land van Droef zijn een paar
dagen geleden ons land binnengedrongen. Ze hebben onze geluksregenboog meegenomen.
Bolletje: O, ik kan wel huilen. Het is allemaal zo erg. Onze geluksregenboog is weg. Die staat niet meer op de berg. En dat hebben Felomenia
en Zacherias gedaan.
Chris Pepijn (onderbreekt allen): Hou op zeg! Zo versta ik jullie niet! Jullie
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praten allemaal door elkaar!
Rinkelbel: Je hebt gelijk! Stil jullie! Ik zal wel vertellen wat er aan de hand
is.
Hartje: Niks ervan, ik vertel het!
Bolletje: Waarom jij? Ik wil het vertellen.
Giebeltje: Helemaal niet. Ik kan dat veel beter dan jullie. (krijgen nog
meer ruzie met elkaar) Niet ik! Ga weg, ik vertel het enz.
Chris Pepijn: Hou op zeg, jullie gaan toch geen ruzie maken? Ik zal wel
zeggen, wie alles mag vertellen. Maar haal eerst dat lint eens weg.
(Giebeltje maakt het lint los, Chris Pepijn stapt het land van Knots in)
Zo gaan jullie maar op een rijtje staan. (krijgen ruzie wie naast elkaar
komen te staan. Chris Pepijn zet ze naast elkaar neer) Ik tel wel af!
Iene miene mutten, tien pond grutten, vier bruine berevellen, jij mag
alles vertellen! (wijst Rinkelbel aan)
Giebeltje (stapt boos weg): Dat is niet eerlijk, volgens mij heb je niet goed
afgeteld.
Rinkelbel: Dat is niet waar! Hij heeft wel goed afgeteld!
Chris Pepijn: Wacht ik doe het gewoon nog een keer over. Doe niet zo
flauw Giebeltje. Kom weer in de rij staan. (Giebeltje loopt mopperend
terug) Iene miene mutten, tien pond grutten, vier bruine berevellen, jij
mag alles vertellen. (wijst weer Rinkelbel aan)
Rinkelbel: Zo, ik mag dus alles vertellen. Ik zal je eerst even voorstellen
aan iedereen. Dit hier is Hartje, ons kaartenvrouwtje. Dit hier is
Bolletje, maar dat kun je zelf wel zien!
Bolletje: Wat!!! Zo dik ben ik helemaal niet! Wil je wel eens ophouden
lelijke.......
Rinkelbel: Zo bedoelde ik het niet Bolletje, je hoeft niet boos te
worden...... Dit hier is Giebeltje, die heet zo omdat hij altijd zo giebelt.
Alleen nu niet meer! En ik ben Rinkelbel, omdat ik overal belletjes heb.
Je weet vast wel dat achter het land van Knots, het land van Droef ligt.
Hartje: Ja, en daar woont Felomenia, een heel gemene toverfee.
Bolletje: Met haar knecht Zacherias!
Rinkelbel: Sssssst!
Giebeltje: Stil jullie, Rinkelbel zou alles vertellen!
Rinkelbel: Zo is dat! Mond houden jullie! Je hebt dus al gehoord, dat in
het land van Droef Felomenia met haar knecht Zacherias woont. En
inderdaad, Felomenia is heel gemeen. Wij hadden in het land van
Knots, boven op de hoogste berg, een geluksregenboog. Die bracht
ons veel geluk en daarom waren wij altijd zo vrolijk.
Hartje: Maar nu is die er niet meer......
Bolletje: Nee, onze geluksregenboog is gestolen.
Rinkelbel: Sssssst!
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Giebeltje: Hou toch je mond, jullie!
Rinkelbel: Felomenia en Zacherias zijn ons land binnen gekomen. Ik heb
ze gezien toen ik om twaalf uur 's nachts de klok moest luiden. Ze
slopen heel voorzichtig langs de huizen en ze droegen iets groots met
zich mee. De volgende ochtend was onze geluksregenboog
verdwenen. Ze hebben vast onze regenboog gestolen en
meegenomen naar het land van Droef.
Chris Pepijn: Felomenia heeft jullie regenboog gestolen? Maar dan
stelen jullie die toch gewoon weer terug!
Rinkelbel: Ja maar dat durf ik niet hoor!
Giebeltje: Ik kijk wel uit, dat durf ik ook niet.
Hartje: Ik durf ook niet naar het land van Droef.
Bolletje: En ik ook niet! Dus niemand van ons durft.
Chris Pepijn: Waarom niet?
Rinkelbel: Felomenia kan heel goed toveren. We zijn heel bang voor
haar. Vroeger woonde Zacherias ook in ons land. Zacherias was altijd
heel aardig. Maar hij is een keer verdwaald en in het land van Droef
terecht gekomen. Felome-nia heeft hem toen betoverd en nu doet hij
alles wat Felomenia hem zegt. Daarom is hij nu net zo slecht als
Felomenia.
Bolletje: Dus zijn we ook heel bang voor Zacherias.
Chris Pepijn: Dus dat betekent dat jullie nooit meer kunnen lachen.
(schudden allen verdrietig hun hoofd) Dat is heel verdrietig. Wat
dachten jullie ervan als we met z'n allen naar het land van Droef gaan
om de regenboog terug te halen.
Rinkelbel: Nee, nee, dat durven wij niet! Dat heb ik toch al gezegd!
Chris Pepijn: Dus willen jullie je verdere leven niet meer lachen?
Giebeltje: Nee, nee, we willen wel lachen!
Chris Pepijn: Dan moet er iets gebeuren. Wie is er zo moedig om met
mij mee te gaan?
Giebeltje: Wat, wil jij voor ons naar het land van Droef?? Ik kan niet mee,
ik moet de grens bewaken.
Chris Pepijn: Bolletje, jij?
Bolletje: Ik durf ook niet. Ik kan trouwens niet zo'n eind lopen.
Giebeltje: Ja, omdat je veel te dik bent!
Bolletje: Niet waar!! Ik ben helemaal niet zo dik!!!
Giebeltje: Wel waar!
Bolletje: Nietes!
Giebeltje: Welles!
Chris Pepijn: Stil jullie! Bolletje, jij blijft hier en je helpt Giebeltje mee de
grens te bewaken.
8

Giebeltje: Fantastisch! Bolletje kan heel veel mensen tegelijk tegenhouden, nietwaar Bolletje?
Bolletje: Giebeltje, hou op!
Chris Pepijn: Giebeltje, je moet Bolletje niet zoveel plagen. Dat is niet
aardig van je. Rinkelbel, durf jij wel met mij mee?
Rinkelbel: Nou, nee! Ik kan trouwens niet mee, want ik moet iedere
avond om twaalf uur de klokken luiden. Dat is mijn taak. Dan gaan we
hier namelijk allemaal slapen.
Chris Pepijn: Hartje, jij bent de enige die nog over is. Durf jij met mij mee
naar het land van Droef?
Giebeltje (begint te grijnzen): Hartje? (Bolletje, Giebeltje en Rinkelbel
staan met z'n drieën te gniffelen) Die durft vast niet!
Hartje: Eigenlijk niet! Maar omdat jij zo dapper bent en ons wilt helpen,
zal ik met je meegaan. Je hebt gelijk Chris Pepijn, zo kan het niet
langer doorgaan! We maken steeds meer ruzie met elkaar. Ik wil ook
dat iedereen weer vrolijk wordt. Wanneer wil je vertrekken?
Chris Pepijn: We zullen morgenochtend op weg gaan, Hartje. Fijn dat je
met mij mee gaat. We zullen niet eerder terugkomen voordat we de
geluksregenboog te pakken hebben.
Rinkelbel: Ik bewonder jullie moed. Mochten jullie terug komen met de
regenboog, dan zullen wij er een heel groot feest van maken.
Bolletje: Ja, ja, met taartjes en zuurstokken en limonade en knotsen en
dropjes en spekjes...........
Giebeltje: Bolletje!!! Daar word je nog dikker van!!
Bolletje: Begin je nu alweer!
Giebeltje: Sorry, Bolletje. Ik weet niet hoe het komt, vroeger plaagde ik
je nooit.
Hartje: Als de geluksregenboog weer terug is, houdt dat plagen vanzelf
wel weer op.
Chris Pepijn: Kom Hartje wij gaan slapen. We hebben morgen nog een
lange tocht voor de boeg. Bij wie van jullie kan ik slapen?
Allen (krijgen ruzie met elkaar): Bij mij, nee bij mij enz.
Chris Pepijn: Hou op! Lief van jullie dat ik bij iedereen kan slapen. Ik
slaap wel bij Hartje. Dat is veel eenvoudiger, want dan kunnen we
morgen vroeg samen op weg gaan.
Rinkelbel (kijkt op zijn horloge): Weet je wat ik ga doen?
Giebeltje: Nee, hoe moet ik dat weten?
Rinkelbel: Ik ga de klokken luiden!
Giebeltje: Wat? Nu al? (kijkt op zijn horloge)
Rinkelbel: Ja, nu al! Dan gaan we vanavond eens wat vroeger naar bed.
En dan kunnen we jullie morgenvroeg met z'n allen uitzwaaien.
Giebeltje: Een goed idee, ik ga wel met je mee. (samen rechts af)
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Bolletje: Doen jullie wel heel voorzichtig! Pas goed op elkaar en kijk uit
voor Felomenia.
Chris Pepijn: Ja Bolletje, wees maar niet bang. We zullen heel
voorzichtig zijn. (rekt zich uit en geeuwt) Oh, wat ben ik moe!
Bolletje: Nog even en dan kunnen we gaan slapen, lekker gaan we
vanavond eens wat vroeger naar bed. (de klok slaat twaalf keer, allen
tellen mee) Twaalf uur! Bedtijd! We gaan slapen! Welterusten Hartje,
welterusten Chris Pepijn. (Bolletje rechts af)
Hartje: Welterusten! Chris Pepijn ga je mee? (samen rechts af)
Chris Pepijn: Ja ik ga met je mee. (naar de zaal) Welterusten.
DOEK
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

