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PERSONEN:
Stip, Stap en Stop - de 3 kabouters, een rol voor zowel vrouw als man.
Stoffel de beer - een rol voor zowel vrouw als man.
Snoet de posteekhoorn - een rol voor zowel vrouw als man.
Stam de Stamkabouter - liefst gespeeld door een man.
Straal de Stamfee - liefst gespeeld door een vrouw.
Stom de domme heks - liefst gespeeld door een vrouw.

Diep in Stappersbos leeft een kleine groep kabouters die in bomen
woont. Maar er is iets aan de hand. De Stamfee, die het leven in het
Stappersbos beschermt, is verdwenen, wat nu?
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DECOR:
Terwijl ik het toneelstuk schreef heb ik rekening gehouden met
verschillende soorten podia. Wat ik hieronder beschrijf is zoals ik het voor
me zag tijdens het schrijven. Uiteraard is iedere uitvoerende vrij om het
stuk naar eigen inzicht en fantasie te benaderen.
Het stuk speelt zich op drie plaatsen af:
1. Het bos waar kabouter Stam woont.
2. Het algemene bos
3. Het grote Schemerbos.
Om een groot changement te voorkomen, kan er voor het bos waar
kabouter Stam woont mogelijk gebruik gemaakt worden van een
draaiende boomstam. (die omgedraaid kan worden) De ene keer wordt
het gebruikt als huis van kabouter Stam en de andere keer als bijv. struik
of heuveltje met wat struikjes erop. Hou er wel rekening mee, dat
kabouter Stam eventueel door een deur moet kunnen of dat hij
achterlangs gaat. Of bijvoorbeeld standaard een boom neerzetten met
een gordijn als afscherming, met hierop een decor-achtige schildering.
Dit is nog makkelijker qua belichting en sneller qua changement.
Het algemene bos is het bos waar de boomstam van kabouter Stam dus
is omgedraaid of is afgeschermd.
Het grote Schemerbos is hetzelfde als het algemene bos, alleen kan hier
met een mindere belichting toe. Als hol van Stom, kan simpel een licht
gebruikt worden die vanuit de coulissen schijnt. De schaduw is ook
grappig en geeft misschien net een tikje meer mysterieuze uitstraling.
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In het algemene bos
Stip: Mag ik de stenen van jullie, ik ben aan de beurt. (gooit) Alle
bibberbomen, dat is een goede worp! Volgens mij sta ik nu bovenaan!
Stop: Ja zeg, zo kan ik het ook, jij bent vals aan het spelen. Stap, zeg jij
er eens wat van.
Stap: Stop, ga zitten, wind je niet zo op. Kabouter Stip speelt echt niet
vals, dat jij nou niet tegen je verlies kan
Stop: Ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik zie toch duidelijk dat Stip vals
aan het spelen is! Ik mag dan wel Stop heten, maar ik heb geen
stoppen voor mijn ogen. Hij speelt gewoon vals!
Stip: Okay okay, ik speel vals, dan gooi ik wel opnieuw.
Stop: Stap, jij schudt, dan weet ik zeker dat er niet vals gespeeld wordt.
Stap: Vooruit, als jij dat fijn vindt dan zal ik schudden. Stip, mag ik de
beker met stenen? (schudt de beker en geeft hem terug aan Stip)
Alsjeblieft, eerlijk geschud.
Stip: (gooit de stenen) Hahaha, weer zo hoog, zie je nou wel, eigenwijze
kabouter! Ik speel helemaal niet vals, ik heb gewoon geluk. Na na na
naaaa na!
Stop: (springt op) Nou ik vind hier helemaal niets leuks meer aan. Ik
verlies altijd met dat rotspel! Ik doe niet meer mee, jullie zoeken maar
iemand anders om mee te spelen.
Stap: Hè, doe nou toch niet zo kinderachtig, het is maar een spelletje.
Stop: Ja maar het is voor hem een wedstrijd aan het worden en dan hoeft
het voor mij niet meer. En bovendien, ik verlies altijd en daarom vind ik
het niet leuk. Ik kan heus tegen mijn verlies, maar niet als ik altijd maar
verlies.
Stip: Kunnen we niet iets anders gaan spelen dan. Eens even denken
tikkertje?
Stap: Nou daar heb ik eigenlijk geen zin in. Al dat rennen. Laten we
verstoppertje spelen.
Stip: Daar moet je ook bij rennen, om je op het honk af te tikken.
Stap: Laten we gaan spoorzoeken. Bijvoorbeeld het spoor van de herten,
die nemen zulke grote stappen, dat is een moeilijk spoor om te volgen.
Stop: Dat is een goed idee. Ik heb mijn spoorzoekglas al bij me. (haalt
een loep uit zijn ‘buidel’) Kijk!
Stap: Mooi, jij gaat als eerste voorop.
Stip: Wij volgen. Na tien sporen is Stap aan de beurt en na de volgende
tien ben ik aan de beurt. Afgesproken?
Alle drie: Afgesproken! (en ze beginnen met zoeken)
Stop: Hier heb ik de eerste al, maar waar zal de tweede heen gaan. (wijst
naar de richting van de zaal en zoekt verder) Kijk, hier weer een.
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Stap: Mooi zo, dan zitten we in ieder geval op het goede spoor.
Stip: Hèhè, Slimpie, natuurlijk zitten we op het goede spoor, anders
hadden we deze afdruk ook niet gevonden.
Stap: Jij bent slim zeg!
Stop: Ik ben volgens mij nu het spoor bijster.
Stap: Wat is hij wijzer?
Stip: Het spoor BIJSTER
Stap: Wat is bijster nou weer.
Stop: Kwijt. Ik ben het spoor kwijt. Ik snap er niets van, we gingen zo
goed. Die afdruk wees toch echt die kant op. (wijst naar zaal) Ik zal nog
eens goed door mijn spoorzoekglas kijken. (kijkt en opeens kijkt hij de
zaal in en schrikt) WHAAAAAAAAAAA!
Stip: Wat is er, wat doe je nou raar. Heb je een spook gezien?
Stop: Daar reuzen heel veel. Het barst daar van de reuzenjongen.
Stap: Waar dan.
Stop: Daar, daar, daar. Kijk maar goed. Gigantische reuzenjongen, met
heel grote ogen en heel grote monden met heel grote tanden!
(interactie met de zaal)
Stip: Wel nee hahahahaha, dat zijn gewoon mensenkinderen. Die
doen je helemaal niets. Hallooooo!
Stap: Halloooo! Weten jullie hoe ik heetIk heet Stap kabouter
Stap. En dat is Stip.
Stip: Ja, ik ben kabouter Stip. En die bange kabouter daar is kabouter
Stop. Stop, kom er eens bij!
Stop: Hallo, ik ben kabouter Stop maar jullie zien er veel kleiner uit dan
zojuist. Hoe kan dat nou toch? Zou het door dit spoorzoekglas
komen? Oooh, hahaha, nou zie ik het. Ik keek net door mijn glas. Moet
je kijken, Stap.
Stap: Wauw. Ze zien er zo echt groot uit! Nu begrijp ik waarom je zo
schrok. Door dat glas van jou zijn het net griezelige monsters. Maar
voor kinderen hoef je niet bang te zijn.
Stip: Weten jullie wat wij zijn? Wij zijn Stamstappers. Wij leven hier in ons
grote Stappersbos.
Stop: Wij leven hier met honderden kabouters, allemaal Stam-stappers.
En de bomen zijn onze huisjes.
Stap: Er leven ook heel veel dieren in dit bos. De wijze kabouter in ons
bos is ook de oudste. Hij is wel 268 jaar. Dat is kabouter Stam, die leeft
in de grootste Stam midden in het Stappersbos.
Stop: Kabouter Stam is heel machtig. Hij weet overal raad op en hij kan
een klein beetje toveren, maar niet veel.
Stip: Wie wel kan toveren, dat is de goede fee Straal. Dat is een heel
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lieve fee. Zij zorgt goed voor ons. Als de groentebladeren niet willen
groeien of ons sterrenfruit smaakt niet lekker, dan zorgt zij er altijd voor
dat de groentebladeren goed groeien en dat het sterrenfruit lekker
smaakt.
Stap: Nou weten jullie bijna alles van ons.
Stop: Nou alles niet alles er leeft in ons bos ook nog een
Stip: heel gekke kabouter die heel erg grappig is!
Stop: Hè? Dat wou ik helemaal niet zeggen!
Stap: Ja dat wou je wel zeggen, toch, Stop?
Stop: Ja, nu je het zegt. (nee schuddend) Dat wilde ik inderdaad zeggen
ja. Een heel gekke kabouter die grappig is?!
Stip: Goed, wij moesten maar weer eens verder. Wij hebben nog een
spoor te zoeken weet je wel. En ik ben nog niet aan de beurt geweest.
Stap: Ik ook nog niet en ik vond het net zo leuk. Kom, Stop, jij moet nog
zeven sporen vinden, dan wisselen we.
Stop: Eens kijken. Ah, kijk daar is het spoor. Keek ik toch verkeerd, hij
gaat de heel andere kant op. Volg mij maar!
Stip: Daaaaag!
Stap: Als jullie Straal zien, doe haar de groeten van ons! (alledrie af)
Stom: (komt op en mompelt in zichzelf) Hè, snif snif, ik weet toch zeker
dat ik Stamstappertjes ruik, ze moeten hier ergens in de buurt zijn. (kijkt
scheel naar neus) Mijn beste neus, jij laat mij nooit in de steek, hè!
Waar zijn die vervelende kaboutertjes. Oh, ik vind het zulke nare
wezentjes. Ze verstoppen zich altijd maar in de bomen. Whlah, en die
walgelijke fee die ze beschermt. Straal, de bosfee met dat belachelijke
sterrenstokje van haar. Die heb ik vaak genoeg proberen af te pakken
maar dat lukt steeds niet, maar het gaat me een keer lukken. Ah, daar
ruik ik weer wat. (gaat af. Straal komt vrolijk op met de posteekhoorn
die ergens onopvallend gaat zitten)
Straal: Wat een heerlijke dag is het toch. Ben benieuwd of ik Stip, Stap
en Stop nog tegenkom vandaag.
Snoet: Vast wel, want die zijn altijd lekker buiten aan het spelen als het
mooi weer is.
Straal: Dat was weer gezellig zo samen de post rondbrengen.
Snoet: Altijd, lieve Straal. Maar ik heb wel honger gekregen. Ik ga even
kijken of ik nog wat beukennootjes kan vinden, ik zie je wel weer en
bedankt voor je hulp! (blijft op toneel)
Straal: Graag gedaan, Snoet, eet je niet te veel! Zo, nou wil ik ook wel
even zitten. Dit is een mooi plekje met mooi uitzicht. (ziet nu de
kinderen, er volgt korte interactie) Oh, hallo. Jullie zijn mensenkinderen! Krijg ik de groeten van weten jullie ook van wie? Stip,
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Stap en Stop, oh die zijn zo aardig! Wat leuk dat jullie die hebben
gezien. Maar zo te horen weten jullie al dat ik Straal heet. En daar zit
de posteekhoorn Snoet. Hij bezorgt de post en als ik me verveel loop
ik met hem mee, dan maak ik vaak een praatje met de bewoners van
het bos.
Ik zal jullie eens wat vertellen, maar dan moeten jullie wel goed
luisteren. Ik ben een échte goede fee en zorg heel goed voor het
Stappersbos. Alle goede kabouterwensen die ik kan vervullen vervul ik
voor ze. Met dit sterrenstokje kan ik alles toveren wat ik wil, als het
maar goed is. Dat is heel wat anders dan die domme heks Stom. Die
ligt altijd op de loer om mij te vangen. Maar ik ben altijd net iets sneller
dan zij. Stom de heks, valt ons al heel lang lastig maar zolang zij mij
niet kan pakken en mijn stokje niet kan pakken, kan zij niets tegen ons
beginnen. (Stom komt nu op. Straal ziet haar niet, Snoet kijkt toe) Stom
is ook een heel lelijke heks, ze heeft een rare muts, knalrood haar en
loopt altijd op heel gekke schoenen. En haar jurken zitten altijd vol met
viezigheid. (zwaait met stokje) Met mijn stokje zou ik haar wel eens een
opknapbeurtje willen geven. (Stom pakt onmiddellijk haar stokje af en
doet gelijk een touw om haar arm)
Stom: Hahahaha, zo nou daar heb ik je toch eindelijk te pakken,
fladderige flop fee!
Straal: Help me! (Snoet rent opzichtig af) Laat me los, ouwe heks. Geef
mijn sterrenstokje terug, jij kan er toch niets mee!
Stom: Nee, ik niet, maar jij nu ook niet meer want kijk eens wat ik er mee
doe. (gooit de sterrenstok weg) Hahahaha, nu kun je helemaal niets
meer toveren en zal ik de machtigste heks worden van dat vreselijke
Stappersbos. Schiet op, kom mee. Wat zal ik blij zijn als jij bij mij in de
kooi zit. Dan wordt het Stappersbos een grote vieze stinkhoop en dan
weten al die gekke Stamstappertjes niet meer wat ze moeten doen.
Dan zal er geen gezonde groente meer groeien, het fruit zal niet meer
smaken en ze zullen alles moeten eten wat ik ook lekker vind.
Spinnensoep, kikkerdril en vleermuispudding.
Straal: Je weet niet wat je zegt, Stom, je krijgt hier spijt van. Ik wou dat ik
je wat wijsheid kon geven, maar je was nog net slim genoeg om mijn
sterrenstokje weg te gooien.
Stom: Zonder sterrenstokje ben jij helemaal niets. Wat een flut fee ben jij
toch. Je kunt niet eens toveren zonder sterrenstokje.
Straal: Laat me toch gewoon vrij. Wat moet ik doen om weer vrij te zijn?
Die arme Stamstappertjes zullen me wel vreselijk missen. Ik hoop
maar dat er hulp komt HEEEELP!
Stom: Eens even denken. Ik kan je natuurlijk vrijlaten als je mij alle
namen geeft van de Stamstappertjes. De veel te lieve, slimme
9

Stamstappertjes. BLUH, slim, dat is wel het laatste wat ik wil zijn.
Straal: Ik zal jou nooit de namen geven van die lieve Stamstappertjes.
Dat is het liefste, leukste en slimste kaboutervolkje in het hele
Stappersbos. En zonder die namen kun jij niets beginnen. Geen spreuk
zal werken. Waarom komt er toch niemand. HEEEELP!
Stom: Hou op met schreeuwen, straks hoort iemand je nog. Ah, maar
daar weet ik nu wel wat op. Als jij niet gauw je mond dicht houdt, dan
tover ik je om in een spin en dan maak ik soep van je, dus ophouden
met hulp te roepen!
Straal: Rot heks!
Stom: Goed zo, liefje, ik ben dol op complimentjes. Schiet op, kom mee!
Dan zullen we nog wel eens zien of ik achter de namen kan komen van
die ellendige kaboutertjes. Jij gaat eerst maar eens lekker bij mij in de
kooi wonen. Hahahahaha! (trekt Straal achter zich aan en gaan af.
Black-out)
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In het bos bij kabouter Stam
Snoet: (Snoet komt op en rent naar de dikke stam alwaar kabouter Stam
woont) Kabouter Stam, kabouter Stam bent u thuis! Kabouter Stam!
Stam: (komt naar buiten gelopen) Wat is er toch om zo’n drukte te maken,
beste Snoet?
Snoet: Kabouter Stam, er is iets vreselijks gebeurd, oh het is zo erg, het
is een ramp.
Stam: Rustig nou, Snoet, ik begrijp helemaal niets van wat je allemaal
zegt. Kom laten we even rustig gaan zitten en vertel mij nou eens wat
er zo belangrijk is.
Snoet: Rustig, rustig, ik kan niet rustig zijn. Straal is meegenomen door
Stom de heks.
Stam: Dat kan niet, Straal is sterker met haar sterrenstokje dan Stom.
Die domme heks kan toch helemaal niets doen tegen haar. Dat zal je
gedroomd hebben, terwijl je lekker lag te slapen hoog in een
beukenboom.
Snoet: Nee, ik heb het niet gedroomd, het is echt waar. Straal en ik
hadden net de post samen rondgebracht en Straal ging even zitten. Ik
was even wat beukennootjes aan het zoeken en toen gebeurde het. Ik
heb het echt met mijn eigen ogen gezien!
Stam: Wat gebeurde er, kom op vertel, ik begin nu toch te geloven dat er
echt iets ernstigs aan de hand is. Maar vertel het rustig alsjeblieft, dan
kan ik je beter verstaan.
Snoet: Ik zat beukennootjes te eten en plotseling zag ik dat Stom achter
Straal stond. Straal zwaaide met haar sterrenstokje, maar die had niet
door dat Stom achter haar stond. En die lelijke heks pakte haar stokje
zo uit haar hand. Ik zag dat en ben direct weggegaan.
Stam: Hè Snoet, waarom heb je die arme Straal dan niet geholpen!
Snoet: Wat moet ik nou beginnen tegen zo’n heks, ik was bang en dacht,
ik ga hulp vragen bij u. Toen ik omkeek zag ik dat die heks Straal
meenam aan een touw, ze was met haar handen vastge-bonden.
Stam: O, o, o. Wat een vreselijke toestand. Nou ja, het is gebeurd en nu
moeten we zien hoe we Straal kunnen bevrijden uit de handen van
Stom. Eens even denken. Ik kan zo snel niets bedenken. (pakt papier
en pen uit zijn jas of mantel) Ik zal eerst een briefje schrijven aan Stip,
Stap en Stop. Eens kijkenjaja
Snoet: (praat wat in zichzelf) Een briefje, wat moet hij nou toch met een
briefje. Dat helpt toch niets. Stip, Stap en Stop kunnen ook niets
beginnen tegen Stom. De enige die dat kan is kabouter Stam. Nou ik
zal het wel niet begrijpen. Kabouter Stam is soms moeilijk te begrijpen,
die praat soms in raadsels. Komt vast omdat hij al zo oud is. Maar hij
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is ook niet voor niets de oudste en de wijste kabouter van het bos.
Stam: Snoet, kom eens hier, mijn briefje is af. Wat zei je eigenlijk tegen
me, ik was even mijn briefje aan het schrijven, dus ik hoorde niet wat
je zei.
Snoet: Niets, ik zei niets, ik praatte in mezelf.
Stam: O. Wil jij iets voor me doen? Breng dit briefje met de meeste spoed
naar kabouter Stip. Maar beloof me dat je niets tegen ze zegt over
Straal. Dat zal ik ze zelf vertellen. Anders begaan die lieve kabouters
in hun haast ook nog een ongeluk en dat is wel het laatste wat we
kunnen gebruiken op dit moment.
Snoet: Ik zal niets zeggen, maar wat is spoed?
Stam: Dat je heel snel moet zijn. Schiet nou maar op!
Snoet: Ik ben al weg! (af)
Stam: O, o, o. Ik maak me ernstig zorgen om Straal. Die lieve fee. Doet
nooit een kikker kwaad en nu dit. Ik denk dat ik maar eens in mijn boek
ga kijken of er misschien iets in staat waar ik wat aan heb. Mijn
toverboek heeft me tenslotte nog nooit in de steek gelaten. Hopelijk
kom ik tot een oplossing. Arme arme Straal. (gaat zijn boomstam in.
Black-out)
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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

