
Het kleine kamertje 
van de koning



Koning Flapdrol heeft een probleem. Een groot probleem. Hij moet heel erg dringend.
“O o o, ik moet toch zo dringend! O o o, wat doet mijn buikje pijn!”

       MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
       - Wat is er zo dringend voor koning Flapdrol?
       - Waarom doet zijn buik pijn?
       - Wie herkent dit?
       - Van waar komt de pijn?

“Ik moet echt wel dringend naar mijn koninklijke toilet! Mijn arme buikje moet worden 
leeggemaakt.”
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Koning Flapdrol gaat op weg naar zijn toilet, maar oei oei, hij vindt de weg niet meer!

“Er zijn te veel deuren in mijn paleis! Ik weet niet meer welke deur van mijn wc-tje is. 

Oei oei oei! En ik moet zo dringend!”

Het paleis van Koning Flapdrol is dan ook gi-gan-tisch groot. Er zijn wel honderd  
deuren. Vind daar de juiste maar eens terug.
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Op goed geluk opent koning Flapdrol verschillende deuren in de lange gang van zijn 
paleis. “Nee, deze is het niet. En deze ook niet. Deze ook al niet. Dit is zo ingewikkeld.  
Het kan toch niet zo moeilijk zijn om mijn kleine kamertje te vinden?! Waarom is mijn 
paleis ook zo groot?!”

     MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
     - Waarom is het paleis van koning Flapdrol zo groot?
     - Woon jij ook in een paleis? 
     - Kan jij thuis makkelijk het toilet vinden? En op school?
     - Wat als koning Flapdrol in een gewoon huis zou wonen?

Koning Flapdrol wordt zo stilaan wanhopig. Zijn buik rommelt en gromt. En voelde  
hij zonet geen lekje in zijn koninklijke onderbroek? Zijn hoofd wordt almaar roder.  
“Dit kan zo niet verder. Mijn blaas staat op springen, mijn sluitspier houdt het niet  
langer. Mijn koninkrijk voor een toilet!”



3



En eindelijk, eindelijk opent koning Flapdrol de deur van zijn koninklijke kleinste kamer. 
Koning Flapdrol ontspant zichtbaar. Hij zal eindelijk van zijn last worden verlost. 
“Maar wat is dat? Al die toeters en bellen, al die knopjes in verschillende kleuren. Ik 
krijg potvolkoffie de wc-bril niet eens omhoog! Daarvoor moet ik de code kennen, en 
die ben ik door al die heisa knal vergeten!” En van pure schrik laat hij een koninklijk 
scheetje.

   MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
   - Heeft het toilet thuis/op school ook zoveel knoppen?
   - Welke knoppen dan wel? Weet je ook waarvoor die dienen?
   - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weet waarvoor welk knopje dient?
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Koning Flapdrol is nu niet alleen maar wanhopig, hij wordt bovendien stevig boos.

“Dit kan niet! Dat wil ik niet! Dit mag niet! Ik wil een gewoon toilet!  
Eentje waar ik lekker ontspannen kan op zitten. Eentje dat eenvoudig in gebruik en 
zuinig met water is. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?!



5



De koning roept zo luid dat zijn lakei Hoogwater geschrokken af komt lopen.  
“Maar Sire” (want zo noemt men een koning), “wat is er aan de hand?”
Koning Flapdrol vertelt over zijn wanhopige zoektocht naar zijn kleine, ingewikkelde 
kamertje en hoe hoog de nood wel is.
“Sire, als u er geen bezwaar tegen heeft, mag u wel gebruikmaken van mijn kleinste  
kamertje. Dat is makkelijk te vinden en eenvoudig in gebruik.”
Koning Flapdrol is zo opgelucht dat hij niet weet hoe hij lakei Hoogwater moet  
bedanken. Eindelijk zal hij van zijn last worden verlost!

   MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
   - Heeft iemand een idee hoe een toilet werkt?
   - Waar komt het water vandaan?
   - Waar gaat het water na het toiletbezoek naartoe?
   - Bestaan er ook toiletten zonder water? Hoe werken die dan?  
      opzoeken ‘composttoilet’.
   - Hoe gaan mensen in andere landen naar het toilet? (bv. als er weinig water  
     en/of geen riolering is)
   TIP: toilet bezoeken en door onderzoek nagaan waar het water vandaan komt en   
     naartoe gaat. Deksel van het toiletreservoir er even afnemen en doorspoelen om  
   te kijken hoe het werkt.
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En inderdaad, het toilet van lakei Hoogwater is slim in zijn eenvoud.  
Geen toeters en bellen, geen code die koning Flapdrol moet onthouden,  
maar een comfortabel klein en knus kamertje, met daarin een toilet  
met een zuinige spaartoets.
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Zichtbaar opgelucht vleit koning Flapdrol zich neer op het toilet.
  
“Wat doet dit goed! Wat is dit fijn! Want ook een koning moet elke dag  
van zijn pakje verlost zijn.”
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En zo kwam uiteindelijk alles nog goed met koning Flapdrol.  
En het kleinste kamertje? Dat leefde nog lang en gelukkig! ;-)
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              Het kleine kamertje van de koning
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FIGURANTEN

- Koning Flapdrol: hermelijnen jas, bolle buik, knieën tegen elkaar, kroon scheef op zijn hoofd, rood hoofd.
- Lakei Hoogwater: lang, mager, haakneus, statisch, in uniform.
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